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Počasí je polovina úspěchu při 
pořádání venkovních akcí. A letos 
bystřickým hodům počasí opravdu 
přálo. Odrazilo se to na návštěv-
nosti, která po oba dva dny byla 
nevídaná. Rovněž nedělní jarmark 
byl bohatý a vybrat si mohl oprav-
du každý.

Z programové nabídky v sobotu 
měl největší úspěch Michal Tučný 
revival a samozřejmě Rytíři Země 
zubra s ohňovou show. Nedělní 
mlhavé ráno brzy prosvětlily děti 
mateřských škol, které byly u rad-

HODY SE VYDAŘILYHODY SE VYDAŘILY
nice žádat starostu o povolení hodů 
a vydání klíče od města. Spolu 
s nimi šli i tradiční obři, policaj-
ti, žid s židovkou a samozřejmě 
dechová hudba Bystřická kapela. 
Potom už následoval jeden pro-
gram za druhým. Všichni účinku-
jící byli odměňováni  potleskem 
a velkou diváckou kulisou – ať to 
byl Dechový orchestr ZUŠ, aero-
bik DDM nebo národopisný sou-
bor Groš z Dolní Rožínky.

Součástí hodů se již tradičně 
stala soutěž v pojídání bramboro-
vých knedlíků sypaných mákem 
za účasti špičkových jedlíků z ČR 
v čele s Kamile Hamerským. Kamil 
opět nezklamal a vytvořil nový čes-
ký rekord v této disciplíně.

Kapela Vysočinka pobavila 
diváky naladěné na lidovou notu 
a ortel, který byl vyvrchole-
ním programu, nezklamal. Ač se 
snažily soudkyně s prokurátorkou 
seč mohly, beran spravedlnosti 
opět unikl. 

Závěr vydařených bystřických 
hodů patřil tradičně Bystřické 
kapele, která u máje hrála k posle-
chu a tanci.

-pa-

V roce 1971 bylo otevřeno hřiště u II. ZŠ a gymnázia. Sloužilo několi-
ka generacím, dnes však volá po rekonstrukci. Díky evropským penězům 
z programu ROP JV 2008 získalo město potřebných 19 milionů korun, 
zhruba 6 milionů pak doplatí samo. Dne 14. října 2008 byl položen 
základní kámen za přítomnosti představitelů Bystřice n. P., regionálních 
politiků a především patrona stadionu, desetibojaře Tomáše Dvořáka.

Trojnásobný mistr světa, mimochodem velmi skromný a sympatic-
ký chlapík, totiž přijel poklepat základní kámen a poté pobesedovat se 
zájemci v aule bystřického gymnázia.

Bystřičtí se tedy mohou těšit na víceúčelové hřiště, třistametrový tarta-
nový ovál a plochu s umělých trávníkem. Atletický stadion ponese jméno 
Tomáše Dvořáka.                                                       -HJ-, foto: B. Slaná

STADION TOMÁŠE DVOŘÁKASTADION TOMÁŠE DVOŘÁKA
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Nová okružní křižovatka

POZVÁNKY A OZNÁMENÍ
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Národní památkový ústav  
územní odborné pracoviště v Telči  
a město Bystřice nad Pernštejnem 

 
Vás zvou  

 
ve čtvrtek 30. října 2008  

 
10.00 – 18.00 hodin 

 
v kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem 

ulice Luční 764 
 

na 
Seminář pro veřejnost 

 
 

BYSTŘICKO 
P A M Á T K Y ,  K R A J I N A    
A  T RVA LE UD RŽ ITE LNÝ  RO ZV OJ 

 

 
● Památky a krajina jako zdroj bohatství ●  
● „Zámek“ v Bystřici nad Pernštejnem ●  

● Skryté poklady lidových a technických památek ●  
● Chalupa u zpívající lípy ● 

● Architektura dřevěných mostů a lávek ● 
● Odkaz Vysočiny v krásné literatuře ● 

● Museum jako regionální centrum občanské společnosti ●            
● Agroturistika a tradiční obhospodařování krajiny ● 

 ● Turistická presentace Bystřicka ● 
● Tajemství smírčích křížů ● 

● Jak opravujeme stará stavení na Vysočině ● 

 
 
 
 I naše město se dočkalo své první okružní křižovatky, která se nachází 

u Penny Marketu. Křižovatka by měla přispět ke zklidnění dopravy při 
vjezdu do města a zejména ke zvýšení bezpečnosti. Byla vybudována za 
50 % fi nanční účasti kraje Vysočina.                                               -red-
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Sňatky
18.10. Pavla Suchá
           David Havlíček 

Narození
  8.8.  Jakub Hloušek
20.8.  Lucie Fryšoncová
22.8.   Jan Stejskal
22.8.   Radim Hájek

Jubilanti
LISTOPAD
Vlasta Bílková  87 let
Olga Škrabalová  80 let
Stanislav Trybula  75 let
Jaroslava Koudelková  70 let
Ing. František Kobza   70 let

Úmrtí
  16.8.  Helena Marvalová
  18.8.  Anastázie Hanáčková
  25.8.  Vilém Blažek 
  19.9.  Božena Zádrapová
  25.9.  Luděk Slezák
10.10.  František Čermák

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCEKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

Velká cena města Bystřice nad Pernštejnem 
ve střelbě ze vzduchových zbraní pod záštitou starosty města 
15. listopadu 2008 – Kulturní dům Bystřice nad Pernštejnem

PROPOZICE - Velká cena města Bystřice nad Pernštejnem

Datum:  15. 11. 2008 
Pořadatel:  SSK 0303 Bystřice nad Pernštejnem, AVZO Bystřice n. P.
Místo konání:  Kulturní dům Bystřice n.P.     
Druh soutěže:  soutěž jednotlivců
Disciplíny a kat.:  VzPu, VzPi (M, J-60, Ž, Jky, D, Dky-40, Mládež vleže-30)
Organizační výbor:  Předseda – Oto Musil, 
 Hospodář – Josef Roháček, 
 Hlavní rozhodčí – František Vobr A 0096, 
 PHK – Pavel Pěch B 0538, Antonín Liška B 0426
Podmínky účasti:  soutěže se mohou zúčastnit jen členové ČSS a AVZO
Startovné:  Muži, junioři: 80,-Kč, ženy, juniorky a dorost: 60,- Kč, mládež do 14 let: 40,- Kč
Povinné doklady:  platný členský průkaz ČSS včetně regist.vložky s vylepenou známkou na rok 2008
Zbraně, střelivo:  vlastní
Hodnocení:  dle pravidel sportovní střelby
Protesty:  podle PSS písemně do 20 min. po zveřejnění výsledků do rukou HR s vkladem 100,- Kč
Časový rozvrh:  7:45 – 8:15 prezentace, 8:30 zahájení střelby
Nejsou střídány klasicky hromadně celé směny – střelci na svá stanoviště nastupují průběžně
Náklady:  hradí si každý účastník sám
Pojištění:  pořádající organizace je pojištěna v odpovědnosti organizace za škodu 
 pojistkou ČSS č, 86-599001-6
Zdravotní zabezpečení: přenosná lékárnička a odvoz pořadateli do místního zdravot. zařízení
Výjimečně lze nezávazně objednat do 8. 11. 2008 na níže uvedené adrese (písemně, SMS, e-mailem) 
orientačně na určitou hodinu.

    Josef Roháček, Černý Vršek 825,593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mobil: 736 686 657, e-mail: pepa.roh@centrum.cz

HUMANITÁRNÍ 
SBÍRKA

Městský úřad Bystřice nad 
Pernštejnem vyhlašuje ve spo-
lupráci s občanským sdružením 
Diakonie Broumov – Oblastní 
středisko sociální pomoci Úpice 
humanitární sbírku na pomoc 
potřebným občanům. Sbírka 
se uskuteční ve dnech 19., 21., 
26. a 28. listopadu 2008. Sběr 
věcí pro potřebné občany bude 
zajištěn v uvedené dny vždy od 
15.00 do 17.00 hodin v garáži 
ve dvoře Polikliniky v Bystřici 
nad Pernštejnem.

Sbírá se zejména letní a zimní 
oblečení, lůžkoviny, prostěradla, 
ručníky, utěrky záclony, látky, 
péřové a vatové přikrývky včet-
ně stanů, spacích pytlů, polštářů 
a dek, nádobí, funkční elek-
trické spotřebiče, hygienické 
a toaletní potřeby, školní potře-
by a hračky.

Žádáme, aby věci byly kvůli 
transportu zabalené do igelito-
vých pytlů nebo krabic.

Pokud to bude ze strany obča-
nů možné, je vítán i příspěvek 
na dopravu.

Organizátoři sbírky žádají 
občany, aby na sběrné místo 
nedodávali matrace, papír, 
nábytek, dětské kočárky, 

pračky, lednice a další objem-
né předměty!!!

Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz
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 ZPRÁVY Z RADNICE 

Příprava cyklostezkyDlouhodobým záměrem města 
je vybudování cyklostezky v bez-
prostředním okolí. Cílem je vytvořit 
smysluplný okruh, který by moh-
li využívat nejenom cyklisti, ale 
i kolečkobruslaři či kolečkolyžaři. 
Všechny tyto aktivity jsou směřovány 
k možnosti čerpání dotace z Regio-
nálního operačního programu – oblast 
podpory 1. 4. Rozvoj infrastruktury 
pro nemotorovou dopravu s možností 
dotace až 92,5 %.

Dle územního plánu se nabízela 
možnost cyklostezky po levé straně 
řeky Bystřice od tréninkového fotba-
lového hřiště do Domanínka. Zde je 
možné pokračovat směrem k letišti 
a dál po „staré hraničné“ k parkovišti 
u Domanínského rybníku. Na levé 
straně Bystřice se nám za dva roky 
nepodařilo vyřešit souhlasy dotče-
ných vlastníků pozemků, kterých je 
asi patnáct, a proto probíhá varianta 
náhradní a schůdná, tedy vést cyklos-
tezku po pravé straně. Tady už máme 
zhotovenu studii a souhlasy všech 
vlastníků, vyjma Pozemkového fon-
du, s kterým intenzivně jednáme. 
I zde je jeden problém, a tím je pro-

bíhající změna územního plánu číslo 
6, která počítá s převedením cyklo-
stezky právě na pravou stranu řeky. 
Realizace je tedy možná až po jeho 

schválení, se kterým počítáme nej-
později na jaře příštího roku.

Jednáním z obcí Rozsochy byla 
domluvena spolupráce na cyklostez-

ce „stará hraničná“. Tento pozemek 
je jednak v majetku Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových, 
a jednak je na katastru obce Rozso-
chy, která jediná ho může bezúplatně 
převést. Tato cesta je logickým po-
kračováním cyklostezky kolem řeky 
a její realizací by došlo k napojení 
cyklostezkou na Domanínský rybník, 
s dalšími možnostmi rozvoje jednak 
směrem na Rozsochy a také směrem 
k Bohuňovu a Domanínu. 

Dále se prověřuje možnost vybu-
dování cyklostezky podél silnice 
I/19, a to v blízkosti vyasfaltované 
silnice, tedy v silničním objektu 
v úseku od Domanínka po parkoviš-
tě Domanínského rybníka. Možná 
realizace bude záležet zejména na 
stanovisku Ředitelství silnic a dál-
nic, správci komunikace. 

Všem výše popsaným aktivitám 
dala rada zelenou, takže nyní bude 
pokračovat jednání s majiteli pozem-
ků, dotčenými orgány a správci jed-
notlivých sítí.                    

Josef Vojta
místostarosta

Jmenování nových členů škol-
ských rad Základní školy Nádražní 
a Základní školy T. G. Masaryka zři-
zovatelem

Rada města Bystřice n. P. v sou-
ladu s § 167 zákona 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání 
jako své zástupce jmenovala s účin-
ností od 1. 10. 2008 do školské rady:
pro Základní školu T. G. Masaryka 
Oľgu Königovou a Ing. Blanku Svo-
bodovou, pro Základní školu Bystřice 
n. P., Nádražní 615 Bc. Jiřího Daniela 
a Bc. Josefa Vojtu.

Návrh na rozdělení fi nančních pro-
středků ze sponzorské smlouvy

Součástí prodeje pozemku v prů-
myslové zóně na realizaci foto-
voltaické elektrárny byla i nabídka 
vítězné fi rmy Industria AC s. r. o., 
respektive Elvolt s. r. o. sponzorské-
ho daru pro město ve výši 150 tis. Kč 
ročně od roku 2009, jejich část by 
měla být rozdělena mezi organizace 
pracujícími s dětmi a mládeží. Rada 
města schvaluje rozdělení sponzor-
ského daru fi rmy Elvolt s. r. o. pro 
rok 2009 následujícím způsobem: 
Junák – 10 tis. Kč, Sokol – 21 tis. Kč, 
SK – 22 tis. Kč, TK – 5 tis. Kč, Střelci 
– 1 tis. Kč, ASK – 20 tis. Kč, Orel 
– 17 tis. Kč, Lezci z Vysočiny – 4 tis. 
Kč a 50 tis. Kč na blíže nespecifi ko-
vané městské projekty.

Žádost o prodloužení nájemní 
smlouvy

S fi rmou Yossarian Investmets a. s. 
má město uzavřenu nájemní smlouvu 
na pozemek, na kterém provozuje 
lanové centrum, na dobu určitou do 
31. 12. 2011. Firma požádala o pro-
dloužení nájemní doby o tři roky. 
Nájemce řádně a včas platí nájemné, 
nejsou žádné stížnosti, jednání týka-

Z rady města
jící se využití části jím pronajímané 
plochy na skateboardové hřiště a pří-
stavby skladu pro kotelnu probíha-
la seriózně a bez problémů. Lanové 
centrum zapadá do společensko-
sportovních aktivit v této části města. 
Rada města schválila prodloužení 
nájemní smlouvy s fi rmou Yossari-
an Investmets a. s. do 31. 12. 2014. 
Ostatní ustanovení původní nájemní 
smlouvy se nemění.

Žádost Charita – pečovatelská 
služba

Ředitelka Oblastní charity žádala 
o převedení části fi nančních prostřed-
ků, které byly na základě rozhodnutí 
zastupitelstva poskytnuty z rozpočtu 
na krytí provozních nákladů pro stře-
disko Charitní pečovatelské služby, 
na nákup speciální myčky na jídlono-
siče v ceně 77.803 Kč. Rada schválila 
snížení provozního příspěvku na rok 
2008 o tuto částku a po převodu pro-
středků městu provést nákup myčky.

Koupě areálu PKS (nyní sídlo TS 
města a. s., K Ochozi čp. 666)

Před necelými dvěma lety se TS 
města a. s. musely přestěhovat z bý-
valého areálu z důvodu nevyhovují-
cích hygienických podmínek. Jako 
nejvhodnější byl vybrán areál PKS, 
kde TS města a.s. sídlí na základě 
nájemní smlouvy. Od začátku probí-
hala jednání o možnosti koupě, při-
čemž zhruba před dvěma měsíci byla 
dohodnuta částka 16 mil. za celý are-
ál PKS s výjimkou betonárky. Dále 
bylo dohodnuto, že tato částka bude 
uhrazena ve třech splátkách: 2008
– 5 mil. Kč, 2009 – 5 mil. Kč, 2010 
– 6 mil. Kč. Rada města ve funkci 
valné hromady společnosti TS města 
a. s. schválila koupi bývalého areálu 
PKS za celkovou částku 16 mil. Kč 
splatnou ve třech splátkách.

V neděli 12. října proběhl za krásného počasí tradiční fotbalový turnaj 
v Domaníně. Vzhledem k odstoupení mužstva Bohuňova se turnaje letos zú-
častnilo pouze 5 týmů, takže byl změněn hrací systém a hrálo se turnajově 
každý s každým. Domácímu týmu Domanína se k radosti všech místních di-
váků podařilo obhájit loňské vítězství. Další místa v tabulce turnaje obsadily 
týmy Písečného, Velkých Janovic, Lísku a Dalečína. Samospráva děkuje všem 
pořadatelům a sponzorům.                           

 Zdeněk Skula, předseda místní samosprávy

OBEC DOMANÍN



ZPRÁVY Z MĚSTA
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Město Bystřice nad Pernštej-
nem se opětovně připojilo dne 
22. 9. 2008 k Evropskému dni bez 
aut (EDBA). Cílem tohoto připo-
jení je snaha o zlepšení životního 
prostředí včetně otázky snížení 
dopravní intenzity zejména v loka-
litách měst a obcí. Jedná se o zvý-
šení bezpečnosti chodců a cyklistů 
a současně snížení výfukových 
emisních plynů.

Osvěta EDBA proběhla na 
náměstí, kde byly vystaveny práce 
našich dětí z mateřských školek 
k předmětnému tématu. Po celý den 
prováděla svou službu MHD Bys-
třice nad Pernštejnem zdarma, dal-
ším krokem k osvětě EDBA mělo 
být vysazení stromu. Vzhledem k 
technickým problémům se nepo-
dařilo tento krok stihnout, a tedy 

EDBA – Evropský den bez aut – 22. 9. 2008

Pokračování z vydání Bystřicko 
VIII/2008

2. EVAKUACE
Evakuace – soubor opatření k pře-
místění osob, hospodářského zvířec-
tva a věcných prostředků z ohrožené-
ho prostoru na jiné bezpečné místo. 
Pokyn k evakuaci může vydat velitel 
zásahu, zaměstnavatel, obec, kraj. 
O způsobu provedení evakuace se 
dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, 
České televize nebo z místního veřej-
ného rozhlasu. Všechno je sice závislé 
na konkrétní situaci, ale vždy je nutné 
respektovat nařízený způsob evaku-
ace, aby nedošlo ke zbytečné panice 
a dopravním problémům.

Co dělat, když bude nařízena eva-
kuace?
V takovém případě je potřebné 
dodržet zásady pro opuštění bytu, 
vzít si s sebou evakuační zavazadlo 
a dostavit se do určeného evakuační-
ho střediska.
Při použití vlastních vozidel je třeba 
dodržovat pokyny orgánů zabezpeču-
jících evakuaci.
Přepravu osob ze zdravotnických 
a sociálních zařízení, škol apod. řídí 
personál příslušného zařízení dle eva-
kuačních plánů.
Jaké jsou zásady pro opuštění bytu 
v případě evakuace?
•  uhaste otevřený oheň v topidlech,
•  vypněte elektrické spotřebiče 
   (mimo ledniček a mrazniček),
•  uzavřete přívod vody a plynu,
•  ověřte, zda i sousedé vědí, že mají 
    opustit byt,
•  nezapomeňte dětem vložit do kapsy  

oděvu cedulku se jménem a adre-
sou,

• kočky a psy si vezměte s sebou 
v uzavřených schránkách,

• exotická zvířata, která přežijí delší 
dobu, nechejte doma, zásobte je 
před  odchodem potravou,

• vezměte evakuační zavazadlo, 
zamkněte byt, na dveře dejte ozná-
mení, že jste byt opustili a dostavte 
se na určené místo.

ZÁKLADNÍ ÚKOLY OCHRANY OBYVATELSTVA

3. UKRYTÍ
Ukrytím rozumíme využití úkrytů 
civilní ochrany a jiných vhodných 
prostor, které se stavebními a jinými 
doplňkovými úpravami přizpůsobu-
jí k ochraně obyvatelstva. K tomuto 
účelu se využívají:
 a) stálé úkryty,
 b) improvizované úkraty.
Stálé úkryty – jsou vybudované 
ochranné stavby k ukrytí obyvatelstva 
zejména za válečného stavu. V sou-
časném období je na území ČR přes 
5000 stálých úkrytů. Využití stálých 
úkrytů k ochraně obyvatelstva při 
nevojenských ohroženích je z hledis-
ka jejich nerovnoměrného rozmístění 
a malého počtu zkratových míst velmi 
problematické, a proto se doporučuje 
k ochraně osob, např. před toxickými 
účinky nebezpečných látek, využívat 
přirozené ochranné vlastnosti staveb, 
tzv. improvizované úkryty.
Improvizované úkryty – jsou sute-
rénní a jiné vhodné prostory obyt-
ných domů, provozních a výrobních 
objektů, které se za stavu ohrožení 
státu aa za válečného stavu přizpůso-
bují k ochraně před účinky bojových 
prostředků.
K ukrytí před toxickými účinky 
nebezpečných chemických látek 
uniklých při haváriích se se využí-
vají přirozené ochranné vlastnosti 
obytných a jiných budov. Jedná se 
zpravidla o místnosti a prostory na 
odvrácené straně zdroje nebezpečí, 
utěsněné proti pronikání těchto látek 
a nad úrovní terénu, neboť řada látek 
je těžší než vzduch. Výběr vhod-
ných prostor a návod na zesilování 
ochranných vlastností improvizo-
vaných úkrytů je konkrétně popsán 
v metodické pomůcce: “Sebeobrana 
obyvatelstva“, kterou taktéž najdete 
na internetové stránce: www.mvcr.
cz/hasici/obcan.
Využití přirozených ochranných 
vlastností budov k ukrytí, improvi-
zovaná ochrana dýchacích cest, očí 
a povrchu těla, a především včasná 

evakuace z ohrožených prostorů je 
považována v současnosti za hlavní 
způsob ochrany obyvatelstva.
Opatření k ukrytí obyvatelstva jsou 
zpracovány v plánech ukrytí v hava-
rijních plánech krajů a ve všch vněj-
ších havarijních plánech. Tyto plány 
zpracovávají hasičské záchranné sbo-
ry krajů.
Informace o způsobu ukrytí lze získat 
na příslušném obecním (městském) 
úřadě nebo u svého zaměstnavatele.   
Za HZS Bystřice nstržm. Petr Lukeš 
DiS.

Pokračování v dalším vydání (Další 
opatření)
Čerpáno z knihy Ochrana člověka za 
mimořádných událostí, Praha 2003
Autoři: plk. Mgr. Bohumír Martí-
nek – vedoucí autorského kolektivu
 RNDr. Petr Linhart, CSc. 
– vedoucí autorského kolektivu
 Mgr. Václav Balek
 Ing. Tomáš Čapoun, CSc.
 Dušan Slavík
 Ing. Josef Svoboda
 Mgr. Iason Urban

Dopravní nehody

Dne 13. září byla na operační 
středisko HZS ohlášena dopravní 
nehoda mezi obcí Zvole – Brani-
šov. Na místo byly vyslány jed-
notky HZS Bystřice a SDH Nové 
Město. Při provedeném průzkumu 
bylo zjištěno, že se jedná o náraz 
osobního vozidla do stromu, kte-
ré skončilo na boku. V autě byl 
zaklíněný řidič, který byl pomocí 
hydraulických nůžek a rozpínáku 
vyproštěn a předán do péče RZS. 
Nehoda byla zdokumentována do-
pravní policií a poté byl proveden 
úklid vozovky.

Dne 21. září byly jednotky 
HZS Bystřice a SDH Nové Měs-
to vyslány k dopravní nehodě 
osobního vozidla mezi obce Oleš-
ná a Divišov. Po příjezdu bylo 
zjištěno, že osobní vůz narazil 
do stromu podél silnice. Uvnitř 
se nacházel těžce zraněný muž. 
Jednotky pomocí hydraulického 
nářadí osobu vyprostily a předaly 
záchranné službě. Bylo provedeno 
protipožární zabezpečení a odpo-
jení AKB. Do příjezdu policie byla 
řízena doprava hasiči. Po příjez-
du odtahové služby bylo vozidlo 
naloženo a byl proveden konečný 
úklid vozovky.

Dne 27. září byla jednotka povo-
lána k dopravní nehodě mezi obce 
Dolní Rožínka a Bukov. Havarova-
né vozidlo se nacházelo v příkopu 
u silnice pod přeraženým stro-
mem. Osádka vozidla již byla 
v péči záchranné služby. Ta ná-
sledně propustila dva pasažéry 
a jednu osobu s lehkým zra-
něním převezla do nemocnice 
v Novém Městě. Jednotka muse-
la pomocí motorové pily rozřezat 
strom, který bránil manipulaci 
s vozidlem. Po odstranění vozidla 
bylo zjištěno, že došlo k úniku asi 
2 l oleje, který byl zlikvidován po-
mocí sorbentů a sorbčních rohoží.

Požár
Dne 12. září vyjely jednotky 

HZS Bystřice, SDH Bystřice, SDH 
Dalečín a SDH Jimramov k po-
žáru strniště u obce Vítochov. Po 
příjezdu jednotek bylo zjištěno, že 
požár strniště je na poli o rozloze 
6 - 7 ha nedaleko kostela. Na místě 
už zasahovali místní lidé, kteří po-
mocí traktoru s diskérem oborali 
hořící plochu. Zamezili tak rozší-
ření požáru. Jednotky hasičů potom 
s pomocí několika proudů ohniska 
požárů zlikvidovaly. 

Za HZS Bystřice n. P. 
nstržm. Petr Lukeš, DiS.

Vybrané události HZS Bystřice n. Pernšt.

zasazení stromu v rámci EDBA 
(s pamětní deskou) se má uskuteč-
nit v polovině října.

Taktéž se nemohu nezmínit o spo-
lupráci s příslušníky z Obvodního 
oddělení Policie ČR Bystřice nad 
Pernštejnem, kteří v rámci preven-
ce BESIP získali hodnotné odmě-
ny pro naše nejmenší.

Závěrem musím konstatovat, 
že vše proběhlo tak, jak jsme si 
přáli a s poděkováním ředitelce 
mateřských školek Mgr. Vlastě 
Moncmanové, učitelkám a dětem, 
příslušníkům z OOP ČR Bystři-
ce nad Pernštejnem přeji novou 
sílu do další spolupráce s městem 
v rámci EDBA.

Odbor dopravy 
a silničního hospodářství
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O pohár starosty městaRok se sešel s rokem a v rámci 
Mezinárodního setkání mládeže orga-
nizovaného Vyšší odbornou školou 
a Střední odbornou školou zeměděl-
sko-technickou v Bystřici nad Pern-
štejnem se uskutečnil již 9. ročník 
mezinárodního sportovního utkání 
„O pohár starosty města“. Soutěže se 
v tomto ročníku zúčastnilo 75 sportov-
ců, kteří bojovali o nejlepší výsledky. 

Po slavnostním zahájení, které se 
uskutečnilo na víceúčelovém hřišti 
v areálu naší školy a účastnili se jej 
zástupci města i pozvaní hosté, násle-
dovaly sportovní disciplíny – nohej-
bal, streetball, plavání, střelba a šplh 
na laně. Soutěže i vzhledem k počasí 
probíhaly v areálu školy s výjimkou 
plavání, které se uskutečnilo ve spor-
tovní hale. Po sečtení výsledků všech 
jednotlivců a družstev byli sportovci 
v očekávání vyhlášení výsledků toho-
to ročníku, které proběhlo také v slav-
nostním duchu, a to následující den po 
skončení soutěží v technických disci-
plínách. Hlavně studenti naší školy 
s napětím očekávali, jestli se jim 
podaří získat putovní pohár již potřetí 
za sebou. Přání se naplnilo v pátek 
v odpoledních hodinách, kdy bylo již 

všem jasné, kdo je vítězem 9. roč-
níku. Na nejvyšší stupeň vystoupali 
studenti naší školy, převzali putovní 
pohár z rukou starosty města ing. 
Pačisky a tím jej získali do trvalé-
ho držení. Před tímto slavnostním 
aktem probíhaly také soutěže, tento-
krát ovšem v technických soutěžích. 
V roce 2008 byla zvolena jízda 

zručnosti s automobilem, zručnost 
v utahování šroubů a branný závod. 
I tyto technické disciplíny měly velký 
ohlas u soutěžících, zvláště pak jízda 
zručnosti s automobilem. Zde jsme 
mohli sledovat obzvláště u dívek, jak 
dokáží přesně řídit automobil a pro-
jíždět slalomovou dráhu, parkovat 
do garáže, převážet kelímky s vodou 

a v neposlední řadě projet pravý-
mi koly po desce široké pouze 10 
centimetrů. Ke zdárnému  průběhu 
těchto technických soutěží pomoh-
la společnost Wera Werk Bystřice, 
která nám pro zručnostní soutěže 
v utahování zapůjčila jejich novinku 
ve světě utahovacího nářadí a také 
měřící přístroj pro vyhodnocení této 
soutěže. A kdo zvítězil? No to už 
není tak důležité, hlavní je, že zvítě-
zila chuť a vůle účastnit se a udělat 
něco pro sebe či pro kolektiv. Zví-
tězila také touha všech soutěžících 
i v příštím roce si zasoutěžit a mít 
radost z dosažených výsledků. Tuto 
touhu také ocenil starosta města, kte-
rý osobně předával ocenění vítězům 
jednotlivých disciplín a přislíbil, že 
již v příštím ročníku nás město při-
vítá na novém městském sportovišti. 
Takže vítězům patří naše blahopřání, 
poděkování pak Městu Bystřice n.P. 
za fi nanční podporu tomuto projektu, 
ASK ČR také poděkování za fi nanč-
ní podporu a společnosti Wera Werk 
poděkování za technickou pomoc 
a ceny pro soutěžící.

VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.
Foto: Jiří Dufek, Radim Zeman

VÝLET DO RADEŠÍNSKÉ SVRATKY
Na začátku školního roku nám 

všem zbývají z prázdnin pouze 
vzpomínky. Sice pěkné, ale bohužel 
minulé. Počasí pomalu naznačuje, 
abychom počítali s nějakou tou bun-
dou navíc, sluníčko slábne, dny se 
zkracují….

Chtělo by to nějaký výlet – 
a my jsme opravdu jeli! Již podruhé 
jsme navštívili IX. národní výsta-
vu hospodářských zvířat a strojů 
v Radešínské Svratce. Poprvé měla 
tato akce velký úspěch, a tak jsme 
letos dlouho nepřemýšleli a vyrazili.

V prostoru travnatého hřiště jsou 
k vidění jak různá hospodářská zví-
řata, krávy, ovce, prasata a dokonce 
letos pštrosi, ale také něco pro kluky: 
traktory a hospodářské stroje nám 
laikům určení neznámého.To jsme 
si vše důkladně prohlédli, spořáda-
li  jídlo a dobroty ze zásob školky 
i vlastních, poděkovali za balonky 
a spokojeně jeli domů. Už teď se 
těšíme na další ročník a doporuču-
jeme všem.

Děti a personál MŠ KORÁLKY 

Ve dnech 26. - 28. 9. 2008 se 
v Jiřicích u Humpolce uskutečnila již 
14. Národní přehlídka klubů zájmové 
činnosti Pampeliška. Naše škola se 
této přehlídky pravidelně zúčastňu-
je a jako každoročně se umístila na 
předních místech. Největších úspě-
chů jsme dosáhli v chovatelské sek-
ci. Natálie Danielová získala se svou 
prací Koně a jejich nemoci 1. místo, 
na 2. místě se společně umístily Ane-
ta Mazourková s obhajobou práce 
Leguán zelený a Zdeňka Nemethová 

s prací Německý ovčák. 
Víkend v Jiřicích se netýkal jen 

obhajob projektových prací, ale 
byl také plný tance, hudby, různých 
představení a poznávání nových 
kamarádů.

Myslíme si, že se nám tam všem 
líbilo a loučili jsme se  s úsměvem 
na tváři. 

Doufáme, že příští rok se nám 
vydaří stejně jako tento.

N. Danielová, A. Mazourková
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Jiřice po čtrnácté

Na naší škole je dlouholetou tra-
dicí organizování adaptačních kurzů. 
I letošní začátek září probíhal ve zna-
mení jejich příprav. A pro koho jsou 
určené? Pro žáky šestých tříd (nově 
utvořené žákovské kolektivy), jejich 
třídní učitele, výchovnou poradkyni 
a metodika prevence. Lektorsky pro-
gram zajišťují pracovníci centra preven-
ce „Nadosah“. Motto letošního kurzu 
byl „MAJÁK 2008“. 

Vše se odehrávalo v Penzionu Pod-
mitrov v týdnu od 8. - 12. 9., kde se obě 

„Maják 2008“

třídy vystřídaly na třídenním pobytu. 
Ten byl plný her a aktivit zaměřených 
na stmelení třídního kolektivu, získá-
ní důvěry ke spolužákům a třídnímu 
učiteli, sebepoznání.

Zda tento pobyt splnil svoje po-
slání, poznají především žáci sami. 
Snad se jim podaří příjemnou atmo-
sféru z Podmitrova přenést i do
pracovního prostředí svých tříd 
a vytvořit tam ovzduší pohody pro 
sebe i vyučující.

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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23. září 2008 byl uspořádán v No-
vém Městě n. M. lehkoatletický pohár 
v dorostenecké kategorii. Studen-
ti bystřického gymnázia předvedli 
velmi slušné a vyrovnané výko-
nyve všech disciplínách a soupeřili 
s chlapci z Nového Města a Žďáru 
n. S. o příčky nejvyšší.

Konečné 2. místo z osmi zúčast-
něných škol se ziskem 7548 bodů je 
pěkné.

Z výsledků: 100m J. Dobrovolný 
11,7 s, skok daleký V. Kunčík 545 
cm, skok vysoký V. Kunčík 184 cm.

Družstvo dorostenek z gymná-
zia patří už několik let k favoritům 
okresního kola a potvrdilo to i letos 
ziskem 7655 bodů a prvním místem 
v soutěži. Atletické opory R. Vášovou 
a R. Janoušovou se podařilo výborně 
doplnit a družstvo prakticky nemá 
výraznější slabinu. 

Do krajského kola postoupilo s ná-

Středoškolský lehkoatletický pohár CORNY 2008
skokem bezmála tisíce bodů. 

Z výsledků: 200 m a skok vysoký 
R. Vášová 26,9 s a 151 cm, 800 m 
a skok daleký R. Janoušová 2:18,0 
min. a 486 cm, vrh koulí V. Jandová 
9,39 m, štafeta 400, 300, 200,100 m 
2:30,3 min.

V krajském kole v Jihlavě 2. října 
2008 nebylo bohužel dvanáctičlenné 
družstvo dorostenek kompletní, pro-
tože termín kolidoval s jazykovým 
pobytem studentů v Anglii. Přestože 
se dívky musely obejít bez tří členek 
základního kádru, nezklamaly. Vybo-
jovaly 2. místo za Gymnáziem Jihla-
va ziskem 7199 bodů, čímž jim unikl 
postup do republikového fi nále.

Je třeba dodat, že výsledek z Nové-

ho Města by jim k postupu stačil. 
Takže zase za rok!

Za předmětovou komisi Tv 
Miloslav Císař

Pátek 26. září byl dnem, který na 
ZŠ TGM v Bystřici n. P. probíhal tro-
chu jinak. Žáci naší školy společně se 
svými učiteli se už tradičně věnovali 
aktivitám, které souvisely s Evrop-
ským dnem jazyků.

Cílem tohoto projektu bylo, aby si 
děti uvědomily, že k pochopení dneš-
ního světa je nutné nejen ovládat cizí 
jazyky, ale i poznat odlišnosti jednot-
livých kultur.

Žáci prvních tříd měli možnost 
pozorovat své spolužáky z jazykové 
5. A třídy, kteří bravurně sehráli v an-
glickém jazyce muzikál O třech smut-
ným kůzlátkách. Poslechli si také 
anglické písničky o barvách, číslech 
a zvířátkách a základní slovíčka se 
pod vedením starších spolužáků 
z 9. B i naučili. Jiné třídy vyráběly 
z papíru, provázků a jiných mate-
riálů vlajky, známé národní památ-
ky, plakáty a o jednotlivých zemích 
vytvářely projekty. V 5. B třídě si žáci 
vyzkoušeli práci v cestovní kancelá-
ři - měli za úkol zaujmout budoucí 
zákazníky vlastnoručně vyrobenými 
propagačními materiály o evropských 
zemích. Den si děti zpříjemňovaly 
poslechem cizojazyčných písniček, 
někde se osvěžovaly pravým ang-
lickým čajem s mlékem. Na konci 
poslední hodiny již byly děti schopny 
zazpívat jednoduché cizí písničky, 
počítat v angličtině či němčině nebo 
pojmenovat anglicky některá zvířátka 
a barvy.

Na druhém stupni byl program 
také velmi pestrý. Ze tříd se i tady 
ozývaly cizojazyčné písničky a po-
hádky, žáci se snažili textům poro-

Evropský den jazyků na Základní škole T. G. Masaryka

zumět a určit zemi. Šesťáci se 
podivovali, jak složitý a kompli-
kovaný je systém jazyků ve světě 
a s údivem zjistili, že i v Evropě se 
mluví řečí, která nám zní docela exo-
ticky. V 6. B si zahráli na řidiče kami-
onů a naložili svoje papírové vozy 
všemi možnými produkty, jejichž 
názvy předtím přeložili do angličtiny. 
Žáci dalších tříd v menších skupin-
kách „putovali“ po světě a vyrábě-
li miniprojekty, ve kterých ostatní 
seznamovali nejen s jazykem, ale 
i s historickými, zeměpisnými a kul-
turními zajímavostmi různých zemí. 
Sedmáci se dokonce „procházeli“ 
Paříží – samozřejmě s francouzským 
průvodcem.

Jazykově zdatnější osmáci a de-
váťáci se pustili do překladů původ-
ních anglických textů nebo vymýšleli 
cizojazyčné křížovky. Školou pro-
cházela skupinka deváťáků s anketou, 
která zkoumala, jak jsou jazykově 
vybaveni jednotliví učitelé a někte-
ří žáci. Hrál se i fotbal jako jeden 
z nejdůležitějších evropských sportů. 
Chodbami se linula vůně „potatoe 
cakes“ – typického anglického jídla, 
které pro své spolužáky podle původ-
ního receptu připravovala třída 6. A. 
V učebně zeměpisu si žáci mohli 
v průběhu celého dne prakticky ově-
řit, jak se orientují ve vlajkách evrop-
ských států – probíhala zde totiž sou-
těž v jejich poznávání.

Jsme přesvědčeni, že tento den byl 
pro žáky nejen vítaným zpestřením, 
ale i velkou motivací k dalšímu studiu 
cizích jazyků. 

Jitka Němcová a Marie Nebolová

V úterý 23. září se uskutečnila 
exkurze žáků 6. ročníku ZŠ T.G. 
Masaryka v rámci výuky předmě-
tů přírodopis, výtvarná výchova 
a dějepis. Navštívili jsme díl-
ny tradičních řemesel a zahrady 
Botanicus u Ostré nad Labem. 
Tato fi rma je známá výrobou pří-
rodní bylinné kosmetiky a nejrůz-
nějších biopotravin (bylinné octy, 
oleje, koření, marmelády a hořči-
ce). Průvodkyně v kostýmech nás 
seznámily s životem ve středově-
kém městečku a především s tra-
dičními řemesly.

Žáci se tak dozvěděli, jak fun-
govala středověká lékárna, jak 
se vyrábělo mýdlo, svíčky, ruční 
papír, provazy a lana, jak se pra-
covalo s hlínou na hrnčířském 
kruhu a mohli si prohlédnou i re-
pliku středověké pece na kerami-
ku. Seznámili se i s drátenickým 
řemeslem a kuchyňským náčiním 
vyráběným z drátů. Odvážlivci si 

mohli vyzkoušet pocity provinilce 
nataženého na skřipci nebo cestu 
zahradním labyrintem. Dobrodru-
zi si mohli vyrýžovat kousek zla-
ta.

Někteří využili i možnost pose-
zení v hostinci, jehož dřevěné 
trámy byly podle staré receptury 
natřeny volskou krví, a občerstvit 
se pravými keltskými palačinkami 
a přírodními sirupy.

Po společné prohlídce středo-
věké vesnice, si každý mohl vlast-
noručně vyrobit tradičním způso-
bem některou z uvedených věcí 
za mírný poplatek několika grošů, 
které si žáci vyměnili v pokladně 
Botanicu.

A po závěrečném nákupu voňa-
vých dárků ve fi remní prodejně 
jsme se vydali na zpáteční cestu. 
Všichni jsme odjížděli spokoje-
ni se spoustou nových poznatků 
a pěkných výrobků a dárků.

Mgr. Jana Koscielniaková

Exkurze pro 6. ročník – Botanicus u Ostré n. L. 

Maják 2008
Na přelomu září a října se naši 

šesťáci zúčastnili celodenního 
adaptačního kurzu pořádaného 
centrem Nadosah. Cílem celé akce 
bylo především prohloubit vztahy 
mezi dětmi na základě budování 
důvěry a lepšího poznání svých 
spolužáků, třídních učitelek i sebe 
sama. Celý program byl nazván 
Maják 2008. Maják jako symbol 
světla, pomoci, pevného bodu. 
Jak celou akci viděli její účastní-
ci, posuďte sami z útržků dětských 
prací, které vznikly jako reakce na 
tento projekt:

„Cílem kurzu bylo, abychom se 
seznámili s novou paní učitelkou 
a mezi sebou navzájem a měli jsme 
snažší přechod na druhý stupeň.“ 
Adam

„První polovina probíhala 
v centru Nadosah. Druhá polovina 
probíhala ve škole.“ Evča

„Tento den byl plný her, zábavy 
a jiných aktivit. Hráli jsme hry 

logické i nelogické, zábavné i pouč-
né. Byl to dobrý start do začátku 
školního roku naší třídy.“ Radek

„Celý den jsme si hráli, skotačili 
a povídali si. Den nám utekl jako 
voda.“ Vašek

„Nejvíce se mi líbily hry na 
budování důvěry.“ Jakub

„Moc se mi to líbilo a určitě 
jsem se dozvěděla něco nového 
o svých spolužácích.“ Anička

„Byl to velmi krásný den.“ 
David

„Nakonec jsme byli hrozně una-
vení, tak jsme se rozloučili a šli 
jsme domů spát.“ Jolča

Do druhé poloviny působení 
šesťáků na Základní škole zbývá 
jen popřát, aby se jim dařilo a aby 
se ve svých třídách cítili dobře, 
navzájem si pomáhali, nasloucha-
li si a respektovali jeden druhého. 
Díky Majáku budou tomuto přání 
o krok blíž. 

Žáci 6. A ZŠ TGM
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Skautské středisko KLEN informujePo sice studenějším, přesto však 
hezkém létě, přišel podzim. Děti za-
sedly do školních lavic a nadešel čas 
učení, ale také nových kamarádství 
a zážitků. Po prázdninách se totiž na-
vrátila volná odpoledne, která se dají 
naplnit velice zajímavě.

Možná se ptáte jak? Jak to zaří-
dit, aby se právě vaše dítě nedostalo 
do osidel špatné party, která na síd-
lišti odhazuje odpadky, kouří a po 
večerech posilněná alkoholem hyzdí 
město se sprejem v ruce. Především 
je to o vašem rodičovském přístupu. 
Je skvělé poslat dítě přes týden do 
různých kroužků. Máte tak jakousi 
jistotu, že bude dělat něco prospěš-
ného. Velice důležité ovšem je, zeptat 
se dítěte, zda kroužek, který jste spo-
lečně s ním vybrali, ho skutečně baví 
a zda ho chce navštěvovat. V opač-
ném případě se totiž stane, že právě 
místo vámi určeného kroužku dítě 
zůstane na ulici, kde není problém 
„něco zažít“. Skaut se v záplavě 
moderních a bezesporu přitažlivých 
kroužků stal čímsi okrajovým. Každá 
sportovní rodina chce mít ze svého 
chlapce raději druhého Rosického, 
nebo Jágra a u děvčat pro změnu 

skvělou umělkyni. Co tedy může 
dnešním dětem nabídnout skaut? Pře-
devším příležitost a partu. Příležitost 
naučit se starat o sebe i o druhé, zís-
kat praktické dovednosti, podívat 
se do světa, pohybovat se v přírodě 
a hlavně příležitost prožít nezapome-
nutelné chvíle s kamarády. S kamará-
dy, kteří tvoří bezva partu, co nepod-
vádí, pomáhá, sportuje a tvoří střípky 
do životní mozaiky. Když se mě někdo 

zeptá: „Co ti skauting dal?“, dokážu 
okamžitě odpovědět. Dal mi spoustu 
zkušeností, přátele, na něž se mohu 
spolehnout a nepokřivený pohled na 
svět. Mohu říci, že jsem prožil krásný 
letní tábor, kdy jsme s dětmi proces-
tovali díky hře celý svět, spal jsem 
v pravém indiánském tee-pee, sjížděl 
divokou řeku, nebo jsem se skauty 
vylezl na horu vysokou 3244 metrů 
v italských Dolomitech. Naposledy 

v září jsme dokázali připravit pro 
děti z města skautský den plný her 
a viděli tak rozzářené dětské úsměvy. 
Patřily těm, kterým se náš program 
líbil. Připravili ho vedoucí, co proži-
li své dětství také ve skautu a chtějí 
své zkušenosti, radost a příležitost žít 
správný život předat dál. Velký dík si 
tak zaslouží především Honza Navrá-
til, Martin Samek, Míša Hovorková, 
Filip Koenig, Andrea Gávelová, Len-
ka Macháčková a Václav Koenig. Ti 
a mnozí další se budou těšit na pra-
videlných schůzkách oddílů. Pokud 
Vás tento článek zaujal, navštivte 
v uvedené dny klubovnu na Lužán-
kách vedle házenkářského hřiště 
a vedoucí Vám rádi zodpoví dotazy 
ohledně programu. Věřím, že se dě-
tem u nás bude líbit. 

Kontakt a termín schůzek: 
Oddíl vlčat (chlapci 7-11let): Filip 

Koenig– 724/795397, úterý 17 – 19h
Oddíl světlušek (děvčata 7-11 let): 

Michaela Hovorková – 732/110745, 
čtvrtek 17 – 19h

Skautský oddíl (chlapci a děv-
čata 12 – 15 let): Luboš Gável 
– 731/179242, pátek 16 – 18h

S pozdravem Luboš Gável - Upír

Oddíl šermu Sokol Bystřice n. P. 
Výsledky 1. 9. 2008 – 30. 6. 2009

Bystřická 
futsalová 

liga 
podzim 2008
tabulka po 3. kole

Odhalení pomníku TGM v Bystřice 
28. října 1968

Za obrody naší společnosti v jar-
ních měsících 1968 jsem jako člen 
pěveckého sboru Vysočina navrhl, 
aby do rámce vystoupení pěvec-
kých sborů Jihomoravského kraje, 
které proběhnou v našem městě 
v červnu, byla vrácena socha TGM, 
která byla roku 1961 za kulturní 
revoluce odstraněna. Členové sbo-
ru souhlasili a navrhli prof. Milo-
še Sýkoru, Dr. Emila Krejzka, 
Dr. Jana Pavláska a mě k realizaci 
a jednání s radou městského výboru. 
Předseda Augustin Starý jako člen 
sboru žádost s radou schválili a pře-
dali pověřovací listinu o vydání sochy 
z muzea v Novém Městě na Mora-
vě, kde byla uložena. Socha tehdy 
v rámci pěveckých slavností odhale-
na nebyla, nestihlo se to. 

Pohotově jsem jednal, aby 
k 28. říjnu k 50. výročí republiky 
byla socha k odhalení připravena. 
Městský národní výbor ale nabí-
zel malou fi nanční částku na pod-
stavec, který bylo potřeba zbudo-

vat. Za původní, který byl prodán, 
byla utržena jen částka 5.000 Kč 
a nový by stál dle informací 100.000 
Kč. Proto v časové tísni jsem nechal 
ulít podstavec z betonových dílů na 
stavbě pozemních staveb. S pomocí 
kamarádů Fr. Kubity, Mirka Dostála, 
Valtra Kubíka a Dr. J. Pavláska jsme 
sochu 19. července 1968 postavili. 
Bylo důležité sochu v tak krátké době 
postavit, neboť po 21. srpnu 1968 
už rada MěNV nebyla tolik ochotna 
jednat. Také proto nedošlo k obložení 
betonového podstavce.

K odhalení sochy 28. října zapěl 
pěvecký sbor Vysočina za vedení 
sbormistra dentisty Klejzara a za 
účasti velkého množství občanů 
i dvou italských legionářů, pana Kol-
bábka a Koláře, kteří drželi čestnou 
stráž. Na repertoáru bylo Smetanovo 
Věno a slavnostní sbor Sláva tobě, 
velký slávy synu. 

Tolik moje vzpomínka po čtyřiceti 
letech. 

Václav Sís
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Zubní pohotovost k říjnu a listopadu 2008
ŘÍJEN

25. 10. 2008 MUDr. Jan Šmídek, Palackého náměstí  32, Nové Město n. M.
26. 10. 2008 MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P.
28. 10. 2008 MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 1, Velké Meziříčí

LISTOPAD
  1. 11. 2008 MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M.
  2. 11. 2008 MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka
  8. 11. 2008 MUDr. Milena Koutková, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
  9. 11. 2008 MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město n. M.
15. 11. 2008 MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P.
16. 11. 2008 MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
17. 11. 2008 MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš
22. 11. 2008 MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M.
23. 11. 2008 MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S.

Ordinační doba: 09.00-12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových 
stránách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pra-
covní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb) 
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)

NON STOP POHOTOVOST
BRNO ŽIDENICE, KARÁSKOVO NÁM. 11, STOMATOLOG. CENTRUM K-11, 
TEL.: 548 424 242 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)

Houby jsou organismy složené 
převážně z vody. Nejlepším způso-
bem, jak s nimi naložit, je připravit 
pokrm z hub čerstvých. Mykolog si 
najde houby k přímé konzumaci tak-
řka v každé roční době, byť jich není 
vždy plný košík. Houbař, který zná 
základní druhy jedlých hub, si hou-
by na zimní období konzervuje.

Takřka všechny druhy hub lze 
nějakým způsobem konzervovat. 
Otázkou je, nakolik je to u jednotli-
vých druhů účelné a efektivní. Něk-
teré druhy hub můžeme konzervovat 
mnoha způsoby, u jiných lze použít 
jen jeden způsob a ještě to není ono. 
Třeba bedly je nejlépe zkonzumo-
vat hned. Znám však houbaře, kteří 
z nich dělají houbový prášek na ochu-
cení pokrmů. Nakládat lze i mladé 
hnojníky. Muchomůrky růžovky (tzv. 
masáky) také spotřebujeme ihned. 

Konzervace hub sušením je nej-
starší i nejjdnodušší (i nejlevnější) 
způsob. Je zachováno dost chuťo-
vých látek. Při sušení se odpaří přes 
90% vody, které houby obsahují 
v čerstvém stavu. Houby sušíme na 
síťových lískách ze silonových vlá-
ken; tak zajistíme přístup vzduchu 
ze všech stran. Sušíme v průvanu, 
ne na přímém slunci, plátky asi 
3 - 4 mm široké. Dosušení můžeme 
provést v troubě či nad kamny, ale 
ne vyšší teplotou jak 50°C. Roz-
hodně se vyvarujme pokládání hub 
na noviny či jiné potištěné papíry 
a nejlépe na papíry vůbec ne. Ještě 
lepším, byť pracnějším, způsobem, 
je navlékání plátků hub 5 mm sil-
ných na režnou nit. Sušit můžeme 
na suché, neprašné půdě, ale v době 
vlhka i nad ústředním topením nebo 

nad kamny na tuhá paliva. Tím-
to způsobem můžeme sušit i celé 
houby; to ale trvá déle. Sušení však 
zbytečně neprotahujeme, houby by 
mohly začít plesnivět. Usušené hou-
by uzavřeme do sklenic s dobrým 
uzávěrem.

Sterilizace hub představuje celou 
škálu různých způsobů, s nimiž se 
seznámíme v každé houbové kuchař-
ce. Houby se sterilizují ve vlastní šťá-
vě, v tuku, s octem, v nálevech atd. 
Většina houbařů má své osvědčené 
recepty.

Zmínit bych chtěl ještě jeden způ-
sob konzervování, a to zmrazování 
hub. Zmrazovat lze houby celé (vět-
ší plodnice rozpůlíme nebo rozčtvr-
tíme) nebo nakrájené na plátky asi 
půl centimetru silné. Houby vložíme 
do vroucí osolené vody: celé houby 
či větší kousky na 6 minut, plátky na 
3 minuty. Scedíme, propláchneme 
studenou vodou a necháme řádně 
odkapat. Odkapané houby rozloží-
me na tácek a vložíme je na několik 
hodin do mrazáku. Potom je vyndá-
me, rozdělíme je na jednotlivé plát-
ky nebo kousky a v mikrotenovém 
sáčku je opět vložíme do mrazáku. 
Zmrazovat lze i houby dušené. Na 
plátky nebo kousky nakrájené hou-
by vložíme na pánvičku, kde jsme 
zpěnili na másle drobně nakrájenou 
cibuli. Dusíme tak dlouho, že se 
alespoň polovina vody odpaří - nej-
méně však 15 minut. Dušené houby 
necháme vychladnout, vložíme je do 
plastových kelímků s víčky a uloží-
me do mrazáku.

Takže, vážení přátelé houba-
ři, košíky a do lesů! Sezóna ještě 
neskončila!                 Jaroslav Čáp

Povídání o houbách:            

3. Mohou se osobnostní faktory podílet na vzniku nádorových onemocnění?

Právě v tomto obdo-
bí probíhá na AV ČR v Brně velmi 
zajímavý výzkum, který se snaží 
prokázat nebo vyvrátit vliv osobnost-
ních faktorů na vznik onkologických 
onemocnění. Na zkoumání  se podílí 
i Interní hematoonkologická klinika 
v Bohunicích. 

Existuje přímá souvislost  mezi  
určitým typem osobnosti a onkolo-
gickým onemocněním?

Souvislost mezi osobností a onko-
logickým onemocněním se studuje již 
od poloviny 60. let 20. století. Názo-
ry na zkoumání se postupně vyvíjely 
a měnily. Zpočátku výzkumy potvr-
zovaly koncept osobnosti, která má 
dispozice ke vzniku rakoviny. Pozděj-
ší jej vyvracely. Ovšem jednoznačný 
kauzální vztah mezi specifi ckou osob-
ností a vznikem rakoviny prokázán 
nebyl. 

V současné době se nepředpokládá, 
že by některé osobnostní vlastnosti 
mohly vést přímo ke vzniku onkolo-
gického onemocnění, spíše se uvažu-
je o tom, že určité osobnostní sklo-
ny vedou k chování, které ve svém 
důsledku může být rizikové pro vznik 
nemoci. Např. lidé úzkostní jsou více 
zranitelní vůči stresu, lidé altruističtí, 
mohou být méně všímaví ke svým 
vlastním osobním problémům, včetně 
zdravotních a mohou tak „prošvih-
nout“ nástup nemoci.

Velmi zjednodušeně bychom mohli 
rozdělit pacienty na dva osobnostní 
typy:

Typ A, který se vyznačuje vyso-
kou mírou aktivace nervového sys-
tému a tak vede k řadě koronárních 
onemocnění. Tito lidé mají zejména 
vnitřní potřebu dosahovat stále více 
a více výsledků ve stále kratších časo-
vých intervalech. Je pro ně typická 
ctižádost, soutěživost, průbojnost, 

agresivita. Trpí neustálým pocitem 
nedostatku času a tím, že jim život 
utíká. Mezi specifi cké projevy jejich 
chování patří přílišné tempo a stálá 
připravenost k akci, typická je rychlá 
a důrazná řeč, napjaté svalstvo, které 
jen obtížně dokáží uvolnit.

Typ C se chová protikladným  způ-
sobem. Pro tento typ jsou za hlavní 
znaky považovány depresivita a malá 
emoční expresivita. Typickým zna-
kem osobnosti typu C je tendence 
potlačovat a zadržovat v sobě emoce. 
Je pro ně nepřijatelné dát najevo vztek, 
úzkost, hněv nebo i radost. Jsou to 
lidé, kteří se projevují navenek vždy 
klidným a spokojeným výrazem. 
Mají problém vyrovnávat se se stre-
sem. Často prožívají pocity bezmoci 
a beznaděje, které se mohou rozvinout 
až do stavu klinické deprese. A právě 
u tohoto osobnostního typu, typu C, 
se předpokládá zvýšené riziko vzni-
ku rakoviny, rychlejší progrese a hor-
ší prognóza onemocnění. Dokonce 
v anglicky psané literatuře se používá 
pojem ,,cancer-prone personality“, 
tedy k rakovině disponovaná osob-
nost. 

Proč je výzkum zaměřený právě 
na pacienty s diagnózou mnohočet-
ný myelom?

Mnohočetný myelom je nádorová 
choroba kostní dřeně. Je to maligní 
choroba, která  vzniká přímo z buněk 
imunitního systému, z lymfatické tká-
ně. Přesná vyvolávající příčina není 
známa. Na rozdíl od jiných onkologic-
kých onemocnění, jako je např. karci-
nom plic, často vyvolaný kouřením, 
nebo karcinom prsu způsobený hor-
monálními odchylkami atp., u mno-
hočetného myelomu dosud nebyly 
prokázány žádné vyvolávající rizikové 
faktory. Proto právě u těchto pacien-
tů by se mohlo nejvýrazněji projevit, 
zda mohou určité osobnostní faktory 

predikovat pozdější výskyt maligních 
lymfoproliferativních chorob.  

Jaký je význam tohoto výzkumu 
a co může přinést?

Pokud se prokáže přímá souvislost 
mezi osobnostním typem C a onkolo-
gickým onemocněním, může to napo-
moci k časnějšímu stanovení diagnó-
zy mnohočetného myelomu i dalších 
onkologických onemocnění, čímž by 
se přispělo ke zlepšení kvality živo-
ta těchto pacientů a ke zvýšení jejich 
šance na přežití. Lidé tohoto osob-
nostního typu totiž nemají ve zvyku 
mluvit nebo dokonce zdůrazňovat své 
problémy, ani vyžadovat pozornost. 
A pokud si lékař uvědomí, že jde 
o pacienta tohoto typu, pozmění i svůj 
přístup k němu. Jeho otázky na zdra-
votní problémy pacienta budou cíle-
nější, půjdou více do hloubky a nespo-
kojí se pouze s informacemi, které mu 
pacient nabízí. 

Také člověk, který si uvědomí svoji 
podobnost s typem C, může se svými 

osobnostními vlastnostmi pracovat. 
Sice je nezmění, ale existují různé pro-
středky a postupy, pomocí nichž může 
podporovat své pozitivní stránky 
a vlastnosti a tak rozvíjet svůj lidský 
potenciál. Určitě to bude přínosem pro 
jeho život a osobnostní růst.

Jak výzkum probíhá?
Výzkum probíhá ve všech regi-

onech naší republiky. Organizace 
sdružující pacienty s mnohočetným 
myelomem dostaly dotazníky  připra-
vené v obálce s kontaktem na AV ČR 
v Brně. Obálka obsahuje Anamnes-
tický dotazník, dotazníky zaměřené 
na zachycení osobnostních vlastností 
a také na zjištění, jak nemoc zasáhla do 
života pacientů. Sada obsahuje i dotaz-
níky určené pro partnery či blízké.

Do konce tohoto roku se budou data 
sbírat, poté bude následovat jejich zpra-
cování a potvrzení či vyvrácení, zda se 
mohou osobnostní faktory podílet na 
vzniku nádorového onemocnění.

Jitka Bukáčková 

5. Konzervování hub
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NAPSALI JSTE NÁM    (i o osobnostech)

STANISLAV STANĚK DOUBRAVSKÝ

Z mailu došlého do naší redakce 
15. 9. 2008:

Vážený pane redaktore,
zdravím do Štěpánova i do Bys-

třice! A posílám k Vám, dovolíte-li 
malé zdržení, současně poděková-
ní, poklonu a malou prosbu závě-
rem. 

Podobně jako uvádíte Vy v roz-
hovoru dostupném z Vašeho webu, 
cestujeme i my (kamarádka Jitka 
a já) už 15 let po vlasti česko-
slovenské. V posledních letech 
i s koly. Dlouhodobě jsme se obě 
chtěly podívat do Předklášteří 
a do Kunštátu, takže po loňském 
pobytu na Chotěbořsku jsme letos 
zamířily na Bystřicko. Po pravdě 
řečeno, když jsme vystoupaly s ba-
ťůžky a zatíženými koly z Nedvě-
dice do Kovářové, obě jsme se 
podivily, kde jsme se to octly. Čes-
komoravská vrchovina s výškovými 
rozdíly skoro jako v Krkonoších! 
I první průzkumný výlet Lískovec, 

PODĚKOVÁNÍ
Rády bychom touto cestou ještě jednou poděkovaly manželům Lukáškovým z Lískovce za přátelské zázemí, kterého  jsme si u nich při srpnové 
návštěvě Bystřicka mohly užívat! Máme zkušenosti s mnoha způsoby ubytování, ale takto příjemně, zahrnuty péčí a pozorností hostitelů, jsme 
ještě při dovolené nebydlely.

Děkujeme Eva Lesáková a Jitka Kmentová z Prahy

Stanislav Staněk - Doubravský
* 10. dubna 1895 Středokluky u  Prahy
† 24. září 1933 Bystřice n. Pern.

Každá válka – a nemusí být ani 
světová – přináší velké utrpení 
a bolest lidí. Umírají vojáci i civilní 
obyvatelstvo. Mezi tolika postižený-
mi nalezneme i velmi talentované 
skromné občany, jejichž smrt zname-
ná velkou ztrátu nejen pro jejich rodi-
nu, ale i pro celou společnost. 

Jednou z obětí první světové vál-
ky se stal i bystřický občan Stanislav 
Staněk – Doubravský, nadaný muzi-
kant.

Narodil se 10. dubna 1895 ve 
Středoklukách u Prahy jako druhoro-
zený syn venkovského učitele Aloise 
Staňka – Doubravského a Alžběty roz. 
Holoubkové. Nadání a lásku k hudbě 
měl jako všichni jeho sourozenci po 
svém otci, který byl tenoristou divadla 

v Plzni, později v Brně, kde se stal na 
několik let dokonce i ředitelem Zem-
ského národního divadla. Stanislav 
měl tři bratry a sestru. Rodina byla 
chudobná, venkovský učitel měl malý 
plat, sám ještě při povolání studoval 
v Praze hudbu a maminka byla v do-
mácnosti. Rodiče však díky své 
skromnosti a šetrnosti dali svým 
dětem vysoké vzdělání. Čtyři měly 
vysokou školu a nejstarší syn vystu-
doval obchodní akademii. Stanislav 
chodil do obecné a  nižší reálné školy 
v Brně. Byl však více hudebník než 
student technického zaměření, pro-
to přestoupil na varhanickou školu 
k Leoši Janáčkovi. Odtud odešel stu-
dovat klavír, skladbu a dirigování na 
konzervatoř do Prahy k prof. Jiránkovi.
   Psal se rok 1914 a začala první 
světová válka. Devatenáctiletého Sta-
nislava čekal krátký bojový výcvik 
a nástup na haličskou frontu u Kiel-
ců. Zakrátko utrpěl těžké zranění 
průstřelem dum – dum do boku. Jeho 
duchapřítomný kamarád pan Václav 
Srb ho odnesl na obvaziště. Pak pro-
šel mnoha nemocnicemi. Brněnský 
lékař dr. Karel Katholický ho sezná-
mil s dr. Subbakem, který obdivoval 
jeho hudební nadání. Jeho zásluhou 
se Stanislav stal korepetitorem ve 
Starém divadle na ulici Veveří v Brně. 
Později dirigoval opery a operety. 
V divadle také poznal svou budoucí 

manželku Olgu Fišovu z Bystřice 
n. P., studentku brněnské konzervato-
ře a dceru tehdejšího bystřického sta-
rosty Edmunda Fiši. Jméno kapelníka 
Doubravského se proslavilo nejen 
v Československu, ale i v zahraničí. 
Mladý dirigent přijal nabídku ředi-
tele Státní rumunské opery v Kluži 
Dimitrie Popovici–Bayreutha, basisty 
a skvělého interpreta oper Richarda 
Wagnera a v roce 1925 se i s manžel-
kou Olgou do Rumunska odstěhoval. 
Svého místa šéfa rumunské Královské 
opery si velmi vážil. Hostovalo zde 
mnoho zahraničních umělců světo-
vých jmen. Nezůstal pouze u dirigo-
vání, komponoval i své sklady a jeho 
velmi významným počinem byl pře-
klad opery Bedřicha Smetany „Pro-
daná nevěsta“ do rumunštiny. Za její 
nastudování a uvedení u příležitosti 
desátého výročí trvání naší republiky 
r. 1928 získal řád rumunského krále. 
V době divadelních prázdnin absol-
voval každoročně umělecké turné 
mnoha rumunskými městy a celý 
svůj volný čas trávil s ženou Olgou 
u rodiny Fišových v jeho milova-
né Bystřici. Dirigoval tu sokolský 
pěvecký sbor a každým rokem také 
nastudoval divadelní hru se sokolský-
mi ochotníky. Nejúspěšnější operetou 
byla Hervéeova „Mam’selle Nitou-
che“. Město Bystřici měl spojeno 
nejen s jeho krásou a nádhernou okol-

ní přírodou, ale i dobrými lidmi, mezi 
nimiž byl velice oblíben. Výborně si 
rozuměl s otcem své manželky a její 
sestrou. Jejich vztah byl mimořádně 
vřelý, plný vzájmné úcty.

Harmonické manželství Stanislava 
s Olgou zasáhla smrt prvního dítěte. 
Malá Olinka zemřela brzy po porodu. 
Po dvou letech se jim narodilo druhé 
miminko, které pojmenovali podle 
Jiráskovy „Kolébky“ Alenka. Šťast-
ný tatínek si ho však téměř neužil. 
Znovu se rozbouřilo těžké zranění 
z války. Podstoupil sedm operací 
u prof. dr. Novotného na Žlutém kop-
ci v Brně, ale přesto po dvouletém 
utrpení zemřel. 

Pohřeb se konal v jeho milované 
Bystřici za neobvykle velké účasti 
široké rodiny, jeho přátel a spolupra-
covníků z řad i světových umělců, 
sokolů, hasičů a mnoha místních 
občanů. Odešel velký vlastenec, pro-
pagátor české hudby, jehož jméno je 
navždy zapsáno i v zahraničí. Budiž 
věčný mír dopřán jeho duši.

Alena Zástěrová ml.
Použité zdroje: 

Pazdérkův naučný slovník hudební
Hudební a divadelní odd. archivu Zem-
ského národního divadla v Brně
Hudebně vědecký seminář Masarykovy 
univerzity v Brně
Muzeum Bedřicha Smetany v Litomyšli
Rodinná Kronika rodu Staňkova

Věchnov, Bystřice, Rozsochy, Zvo-
le, Rožínka, Rožná, Josefov, Býšo-
vec a Lískovec, kdy jsme ujely asi 
35 km a byly uondané až běda, nás 
postrašil. Ale rozjezdily jsme se 
i rozchodily. A moc se nám u Vás 
líbilo! 

Vaše jméno a hlavně „plody“ 
Vašeho snažení nás provázely 
celou dobu. Hned při první návště-
vě informačního střediska v Bys-
třici jsme si zakoupily informační 
příručku „Bystřicko“ a poctivě si 
pak skoro v každé obci opakovaly 
u cedulí osobitosti dané obce. 
A tam, kde jsme ceduli nenašly, 
nám fakt chyběla! Zprávy o osob-
nostech každé vesnice nám připa-
daly více než důležité!  A poslední 
zpráva o ovlivnění turistek: díky 
anketě o největší divy Bystřicka 
jsme při poslední vycházce nele-
nily a došly až pod Vysokou skálu. 
Takže Vám poděkování a ocenění 
za dlouholeté úsilí při oslavování 
kraje, z kterého pocházíte.

A teď ta malá prosba: azyl nám 
poskytli ve svém domku na celou 
dobu pobytu manželé Lukáškovi 
z Lískovce. A nebyl to jen tak oby-
čejný pobyt v penzionu. Bylo to 
opravdu skoro jako bychom tam 
u nich byly doma. Chtěly jsme pro-

to poprosit o krátké poděkování.
Přeji Vám dobré zdraví v rám-

ci možností a pozdravujte i za nás 
na všech krásných místech Vašeho 
kraje! 

Eva Lesáková, Praha

SEDM OSOBNOSTÍ BYSTŘICKA
Na dopise paní Lesákové nás 

upoutal zájem o regionální osob-
nosti. Co slavných lidí prošlo Pra-
hou, přesto se turistky z Prahy zají-
mají o drobné osůbky ze zapadlých 
vesnic Vysočiny a jejich prezentaci 
považují za důležitou!

Tento ohlas souzní s naší sna-
hou vygenerovat Sedm osobností 
Bystřicka a připomenout přitom 
množství dalších zajímavých 
postav.

V minulém čísle jsme Vás popr-
vé požádali o tipy na osobnosti 
našeho kraje. Ohlas byl na první 

výzvu docela slušný, navrhli jste 
nám celou řadu osobností, které na 
Bystřicku působily za posledních 
500 let. Od Viléma II. z Pernštejna 
až po osoby žijící dnes.

Nejhezší dopisy s odůvodněním 
svých tipů poslali Mgr. Miroslav 
Veselý, Martin Prosecký a Ing. 
Pavel Škrdlík.

Na Vaše další tipy i se zdůvod-
něním čekáme na TIC Bystřice, 
Masarykovo nám. 1, telefon: 566 
551 532, mail: info@bystricenp.cz.

-HJ-



OSTATNÍ

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                            13. strana

První zmínky o našem městě!

V minulém čísle v kapitole 14. 
Známe nejstarší zprávu o Bystři-
ci? (zpravodaj VIII/2008, str.19 a 20) 
jsou napsány  řady nepravd. 

Jde o listinu z roku 1238. Především 
nutno zdůraznit se jedná o skutečnou 
středověkou listinu, kterou Antonín 
Boček zveřejnil ve svém diplomatáři 
CDM II pod č. 295 a kterou přiřadil k 
roku 1238. Listina se však zachovala 
pouze v ověřeném opisu z roku 1298 
a řada historiků (Ladislav Klicman, 
naposledy Jaroslav Vodička a Ivan 
Štarha),  rok 1238 zpochybňují, pro-
tože prý:

v listině je uváděn Štěpán z Medlo-
va jako živý, ač zemřel pravděpodob-
ně před rokem 1235 (přesné datum 
ovšem není známo); v listině z roku 
1235 (CDM V. č. 227) není jmeno-
ván, ale i zde to může být opomenutí 
písaře (argument stejné logické hod-
noty, že nežil)

Vezměme si ale originál této listi-
ny, její reprodukci o rozměrech 1 x 1
metr je možno spatřit v bystřickém 
muzeu (zhotovil jsem ji při příležitos-
ti oslav povýšení Bystřice na město 
v roce 1980).

Latinský text v listině, týkající 
se Štěpána z Medlova z CDM II, 
zní.: „cupiens annuere piis precibus 
viri nobilissimi domini Stephani de 
Medlov et fi liorum eius“

Český překlad: „chtěje vyhově-
ti zbožným prosbám pana Štěpána 
z Medlova a jeho synů“.  Jinde v listi-
ně Štěpán a jeho synové nejsou jme-
nováni ani nepřímo

KDE JE V TÉTO LISTINĚ 
ŘEČENO, ŽE ŠTĚPÁN JE MRT-
VÝ NEBO ŽIVÝ, KDE JE UVE-
DENO DATUM JEHO SMRTI  ???? 
– Jak se tedy může  tvrdit, že v listině 
je uvedeno datum úmrtí (?) (zpravo-
daj Bystřicko VIII/08, str. 20), když 
toto neříká ani Štarha a Vodička; jde 
o svévolné a nehorázné matení.

Je zde pouze uvedena prosba pana 
Štěpána a jeho synů (nejsou jmeno-
váni), a prosba přece nemůže být ani 
živá, ani mrtvá; jen platí nebo nepla-
tí a to i dlouho po smrti toho, kdo ji 
vyřkl. 

Listinu CDM II č. 295 je ovšem 
nutno chápat v dobových reáliích 
a souvislostech. Člověk vrcholného 

středověku, přes obrovskou krutost 
té doby, byl hluboce až fanaticky  
věřící. Víra v Boha bohatého i chu-
ďasa byla z hlediska dnešního křesťa-
na přepjatá. Odejít z tohoto světa, 
aniž by měl dotyčný zajištěn pobyt 
v ráji, v horším případě krátkodobě 
v očistci, byl nemožný. Podobně jak 
u starých Egypťanů fungovala mumi-
fi kace a bez ní nemohl být věčný 
život v záhrobí, tak středověký člo-
věk musel mít zajištěno ke své spáse 
neustálé opakování zádušních mší. 
A k tomu sloužily právě drobné 
i velké odkazy majetku církvi, zejmé-
na pak klášterům. Z tohoto důvodu 
vůbec nebyl důležitý rok úmrtí, ale 
právě den, ve kterém se každoroč-
ně musela mše sloužit. Proto ani 
tzv. nekrologia neuvádí rok, ale den 
v roce (viz např. Vojtěch z Medlova, 
Štěpánův syn, doubravnický pro-
bošt). A přesný letopočet nebyl pro 
běžné lidi důležitý, v datování se čas-
to pletli sami kronikáři. Samozřejmě 
i tehdy platilo  zaplať – dostaneš, což 
si církev hlídala. A nikdo z pozů-
stalých si nevzal na svědomí věčné 
trápení svého rodiče v pekle. Tako-
vá přání byla bleskurychle plněna a 
majetek odkazován. 

Takže Štěpán z Medlova v době 
sepsání listiny mohl být klidně po 
smrti, jeho přání však muselo být spl-
něno a to v co nejkratší době.

Tak tedy první a fatální omyl: 
kde je v položce Bočkova CDM II 
č. 295 uvedeno datum úmrtí Štěpána 
z Medlova? Pokud někdo vychází 
z falešného předpokladu (Štěpán 
z Medlova je v listině uveden jako 
živý, nebo dokonce je v ní „chybné 
datum úmrtí“), přidá k tomu nepo-
chopení tehdejšího života, musí prac-
ně dojít ke krkolomným závěrům. Na 
příklad: „Listina se neprávem hlásí 
do roku 1238, přesně však popisuje 
stav, který v Bystřici v tomto roce byl. 
Dokonce kostel stál ještě o pár let dří-
ve.“ V přírodních vědách s úspěchem 
platí, že nejjednodušší řešení jsou nej-
správnější. Historiografi e má ovšem 
k exaktní a logické vědě daleko.

Příště: O čem se mluví v položkách 
CDM III z let 1242 a 1247?  

Petr Dvořáček

Jsem rád, že mé články tak rád 
a podrobně čtete, děkuji za zájem 
a přízeň. Jen jste asi nepochopil, že 
v avizovaném pokračování mého 
seriálu vůbec nešlo o úmrtí Štěpá-
na z Medlova, ale o nejstarší zprávy 
o Bystřici a o falza kolem nich. 

Pak je ovšem Vaše reakce trochu 
zbytečná. Vždyť já pouze ctím sku-
tečné odborníky a snažím se vytvo-
řit texty pro normální čtenáře – aby 
se problematika stala přehlednou 
a čtivou. To se mi, soudím tak i z pří-
znivých ohlasů na Omyly tradované 
v Bystřicku, snad i převážně daří. Je 
samozřejmé, že v populárním tex-
tu nemohu zabíhat do odborných 
podrobností i kvůli rozsahu článků.

Na to ovšem nedočkavě čekáte 
a na každé takové zjednodušení 
ochotně poukazujete, ač daná formu-
lace nemá vůbec na nic podstatného 
vliv. Tak je tomu i ohledně listiny hlá-
sící se do roku 1238 (viz Bystřicko 

VIII/2008, s. 20). V téhle listině sku-
tečně není uveden rok úmrtí Štěpána 
z Medlova, jenž byl dle jiné listiny 
mrtev před 29. červencem 1235. Lis-
tina udávaná k roku 1238 však je for-
mulována ve smyslu, jako by Štěpán 
ještě žil, na což upozorňují všechny 
vědecké kapacity. To jsou ty nesrov-
nalosti, které stručně přibližuji v Bys-
třicku, které vedly k podezření, že jde 
o falzum a které např. podrobněji roz-
vádí Ivan Štarha v dějinách Bystřice 
z r. 1980 na s. 21.

Vy dobře víte z jiných mých textů, 
že tuhle obecně známou věc znám 
také a asi jste i pochopil, že jen text 
beletristicky zjednodušuji. Snažím 
se opravdu o čtivost a přehlednost. 
Nevím, zda Vaše rádoby odborná 
reakce je pro běžného čtenáře srozu-
mitelná a čtivá. Osobně si myslím, že 
nikoliv. Přeji Vám hodně zdaru!

Hynek Jurman

ODPOVĚĎ NA PŘIPOMÍNKYODPOVĚĎ NA PŘIPOMÍNKY
V posledních měsících byly několikrát otištěny články kolem první zmínky 

o našem městě. Protože jsme městem otevřeným všem názorům a podpo-
rujeme pluralitu myšlenek, můžete se dočíst o dalších verzích  z pera  pana 
ing. Petra Dvořáčka. Článek byl redakčně upraven do podoby dodržování 
zákona o utajování osobních údajů. 

Ing. Karel Pačiska – starosta města

VYHODNOCENÍ  SOUTĚŽE 
NA  VYUŽITÍ  KOPCE  HORA

Jednou z dominant města Bystři-
ce je kopec Hora, na němž bývalo 
i popraviště. V roce 1416 zde byl 
například popraven lapka Šrám, lou-
pící ve službách Viléma z Pernštejna 
jako člen družiny Michka Benedo-
va z Rozsoch. Šibenná hora bývala 
vždy nezalesněným vrchem, aby těla 
oběšených byla viditelná z dálky. 
K zalesnění došlo až v roce 1853 
a o rok později zde nechala vdova 
Šašková postavit tři kamenné kříže.

Místo však mezitím zchátralo. 
Letos v červnu vyhlásilo naše město 
soutěž na využití neutěšeně vypada-
jících prostor právě na kopci Hora. 
Ve stanoveném termínu do konce 
srpna se přihlásili pouze tři zájemci 
se svými návrhy.

Ing. Šubr, známý jako autor roz-
šíření našeho hřbitova, navrhoval 
zbudování lesoparku. Ing. Sitař zase 
výstavbu umělé zříceniny, která by se 
stala dominantou města. Ateliér Moz-
kyt pak navrhl postavit na odlesněné 
Hoře hvězdárnu a na přístupových 
stezkách využít kombinaci kamen-
ných prvků a litinových soch, které 

vznikají každoročně v akci Socholití.
Odborná komise dala zelenou 

ateliéru Mozkyt, ovšem s určitými 
změnami. Vítězná varianta totiž ctí 
pomyslnou duchovní osu města, kte-
rá spojuje kapličku sv. Anny, kostel 
Nejsvětější Trojice na hřbitově, kostel 
sv. Vavřince a plánovanou domi-
nantu na vrcholu Hory. Těžko by se 
však sháněly prostředky na realizaci 
a následný provoz hvězdárny. Domi-
nantou odlesněného kopce se proto 
zřejmě stane šibenice, k níž povede 
„cesta útrpného práva“. Na panelech 
kolem pěšin budou představeny nej-
různější mučící nástroje středověku.

Ateliér Mozkyt dostane slíbenou 
odměnu deseti tisíc korun za svůj 
návrh. Ale jak bude defi nitivně daná 
lokalita vypadat, zatím ještě přes-
ně určeno není. Radnice chce dát 
možnost občanům, aby se mohli ke 
konečné verzi sami vyjádřit. Mnozí z 
nich jsou totiž proti odlesnění Hory. 
K rozhodnutí, jak konkrétně s místem 
naložit, mohou tedy svými hlasy při-
spět i sami občané Bystřice nad Pern-
štejnem.                                       -HJ-
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Městská knihovna informuje
V měsíci září naše knihovna zaevidovala 132 nových svaz-

ků knih. Pro zpříjemnění podzimních večerů nabízíme čtená-
řům tento malý výběr.

Knihy pro dospělé:
Brunel Marie-José  Očistné plameny
Šimánek Leoš  Havajské ostrovy
Vítek Libor  Jak ovlivnit nadváhu
Veselská Renáta  Lidi psí, kočičí a ničí
Zajíčková Marcela  Psí historky z divadelních  

   prken
Král Zdeněk  Co dalo Česko světu
Isenberg Hans G.  1000 policejních vozů
Ludlum Robert  Arktická mise
Žurman Alexandr  Peking 2008
Novotný Petr  To je ale prevít!
Jánský Filip  Vzpomínky
Mundy John Hine  Evropa vrcholného středo- 

   věku
Cimický Jan  Hodiny v mlze
Davis Lindsey  Jedna panna navíc
Blažková Milena  11 pokladů Čech a Moravy
Joyce James  Odysseus
Körnerová Hana Marie Almužna jen pro bohaté
Novák Martin  Džihád proti Kremlu
Harris Joanne  Krysařovy střevíce
Lapáček Jiří  Počítač pro seniory
Kulka jiří  Psychologie umění
Suchá Jitka  Trénink paměti pro každý  

   věk
Krystlík Tomáš  Zamlčené dějiny
Hornby Nick  Po hlavě
Sekunda Nick  Spartské vojsko
Khadra Yasmina  Kábulské vlaštovky
Gregory Philippha  Královský slib
Patterson James  Pošta od Mary
Patterson James  Ve zlomku vteřiny
McKinley Tamara  Vzdálený přístav

Knihy pro mládež:
Fučíková Renáta  Jan Amos Komenský
Scheffer Ursel  Detektiv Klubko
Masannek Joachim Fotbaloví divoši
Hlaváčková Iva  Vládci Sedmihoří

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376

Mobil: 723 521 892     Fax: 566 551 590
e-mail: knihovna@bystricenp.cz

www.knihovna.bystricenp.cz

V rámci celorepublikové akce „Celé Česko čte Čapka“ jsme 16. října 2008 přivítali 
v městské knihovně známého herce pana Václava Vydru. Více než stovka spokojených 
diváků se zájmem vyslechla vyprávění nejen o herecké práci, ale i o jeho lásce ke 
zvířatům. Společně s našimi čtenáři se těšíme na další milá setkání.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA V BRNĚ
Ve středu 8. 10. 2008 v 18 hodin se uskutečnila módní přehlídka bystřického 

Atelieru Liba v Galerii Vaňkovka v Brně. Návštěvníci měli možnost zhlédnout 
část produkce, kterou jako tradičně předváděly samy zákaznice. Šířily také hlav-
ní úkol ateliéru, navodit příjemný pocit z oděvu tam, kde je triko druhá kůže, 
svetřík a pončo spíš mazel a mikina věrný přítel.

Atelier má desetiletou tradici a spoustu spokojených zákazníků. Je znám 
svými veselými až provokativními modely. Nutí tím zákazníky zařadit se mezi 
vtipné a milé obyvatele zeměkoule.                                          Libuše Buchtová

(libastudio@seznam.cz, http://atelier-liba.wz.cz)

Nabídka sportovních aktivit pro veřejnost

Nabídka je určena pro širokou veřejnost. Členství v Orlu není pod-
mínkou, ale je výhodou. Přihlásit se je možno v Orlovně, v průběhu roku 
kdykoliv, v době tréninků nebo cvičebních hodin.               Kučerová M.

Knihovna praskala ve švech
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA LISTOPAD 2008
Středa 5. listopadu – velký sál KD 
– 10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁ-
DEK
Dopolední promítání pohádek pro děti 
od 3 do 9 let, délka cca 50 minut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 12 Kč, veřejnost 17 Kč

Čtvrtek 6. listopadu – velký sál KD 
– 18.30 - 22.30 hodin
PRODLOUŽENÁ
účastníků kurzu taneční a společen-
ské výchovy, hraje AJ CAPELLA 
Brno, vstup pouze ve společenském 
oblečení
Vstupné: 70 Kč 
Předprodej: KD od 20. 10. 2008

Sobota 8. listopadu – velký sál KD 
– 19.00 hodin  
Pořádá: Základní umělecká škola 
a kulturní dům
KONCERT
BALADY A ROMANCE
Účinkují: Orchestr N. Kyjovského 
a rocková skupina ARZENAL
Program: J. Lennon, Beatles, Pink 
Floyd, Metallica, Lord of the Dance, 
The Verve, E. Presley a další
Vstupné: dobrovolné

Pondělí 10. listopadu – malý sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT KPH – KOMPONOVA-
NÝ POŘAD NAŠE PANÍ BOŽE-
NA NĚMCOVÁ
Hana Kofránková a Alfréd Strejček 
– umělecký přednes, Jaromír Klepáč 
- klavír

Koncert sestavený z korespon-
dence Boženy Němcové a Františka 
Němce a výběru ze sbírky Františka 
Halase „Naše paní Božena Němcová“ 
s hudebním doprovodem skladeb 
Bedřicha Smetany.
Jaromír Klepáč studoval na AMU 
v Praze ve třídě prof. P. Štěpána. Je 
laureátem Mezinárodní hudební sou-
těže ARD v Mnichově a Prix Martinů 
v Paříži, pravidelně je zván na pres-
tižní světová pódia v Salzburgu, 
Drážďanech, Düsseldorfu, Calgary, 
Praze aj. V roce 2005 obdržel cenu 
DIAPASON – DÓR za nejlepší 
komorní nahrávku roku ve Francii. 
Natočil 30 CD pro české a světové 
vydavatelské domy. Od roku 2002 
vyučuje na Vysoké hudební škole 
C. M. von Weber v Drážďanech a je 
profesorem klavírní a komorní hry 
na Sommerakademie Universatät 
Mozarteum Salzburg.

Hana Kofránková, režisérka a vý-
borná recitátorka, která absolvovala 
FF UK a DAMU. V rozhlase je od 
roku 1972. Jako režisérka a recitá-
torka trvale spolupracuje s Lyrou 
Pragensis, Violou a amatérskými re-
citátory.

Alfréd Strejček, nadšený propagá-
tor slova a hudby, herec, moderátor 
a scénárista. Od sedmnácti let se věno-
val divadlu. Po studiích na JAMU pře-

sídlil do Prahy, kde působil v Divadle 
Jiřího Wolkera, později se stal členem 
souboru Divadla Za branou a Divadla 
Za branou II., kde působil až do roku 
1988. Od té doby je na volné noze. 

Slovo je pro něj chléb i víra 
a rád jej zalévá vínem hudby. To vše 
s pokorou, jak na jevišti, tak v rozhla-
sovém studiu. Protože, jak sám říká, 
„největším štěstím mého života je, že 
mohu dělat to, co dělám“.
Generální partner koncertů KPH 
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 100 a 50 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: KD od 3. 10. 2008

Středa 12. listopadu – velký sál KD 
– 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTA-
VENÍ TŘI POHÁDKY SVĚTLA 
A TMY
Účinkuje Divadlo Pohádka Praha

Pohádkové leporelo pro větší, men-
ší a nejmenší diváky, které pohádko-
vými příběhy – Perníková chaloupka, 
O zlaté rybce ( převyprávění klasic-
kých pohádek z prostředí černého 
divadla) a O zvědavém broučkovi 
(úsměvná pohádka o zvědavém 
neposedovi, provázena luminiscenč-
ním světem barev, rekvizit a fantazie) 
– zavádí diváky do prostředí magic-
kého světa černého divadla, za dopro-
vodu melodických písniček z dílny 
Divadla Pohádka. Celé představení 
je provázeno jediným „viditelným“ 
hercem – vypravěčem, který slovem 
a písničkami provádí diváka tímto 
pohádkovým královstvím Světla 
a tmy.
Doba trvání: cca 55 minut, určeno 
dětem MŠ a I. st. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 30 Kč, veřejnost 35 Kč

Středa 12. listopadu – velký sál KD 
- 19.30 hodin
KONCERT WABI DANĚK – kyta-
ra, zpěv
MILOŠ DVOŘÁČEK - kytara, har-
monika, zpěv

Představujeme další z legend fol-
kové a trampské písně. Není snad 
nikoho, kdo by neznal nejslavnější 
a nejznámější píseň Rosu na kole-
jích, která byla oceněna v roce 2000 
„Trampskou hymnou století“. Na 
Wabi Daňka se nechodí podle věku, 
náboženství, ani politické příslušnos-
ti. Jen podle nálady a chuti poslech-
nout si něco, co se zrovna z rádia 
každý den neozývá, ale dá to člověku 
víc, než celá aktuální top ten. Chcete-
li si s Wabim zazpívat jeho největší 
pecky Rosa na kolejích, Fotky, Roč-
ník 47, Tonka, Píseň, co mě učil listo-
pad, Nevadí, zahejkat si v Hejkalovi, 
namoct si bránici při jeho verzi Quan-
tananéry „Franta má péra“, chcete-li 
utéct před všudy přítomnou reality 
šou, máte možnost.

Miloš Dvořáček je univerzální 
a vynikající kytarista, bývalý člen 
skupiny Kantoři. Dělá Wabimu spo-

lečníka na cestách a hlavně na jevišti. 
Jejich koncerty jsou nabité skvělými 
písněmi a humorem, k němuž se oba 
vzájemně provokují. 
Vstupné: 120 Kč
Předprodej: knihkupectví od 22. 10. 
2008

Čtvrtek 13. listopadu – velký sál KD 
– 20.30 hodin
ZAHÁJENÍ KURZU TANEČ-
NÍCH PRO DOSPĚLÉ - POKRO-
ČILÍ
Bližší informace v kanceláři KD.

Sobota 15. listopadu – velký sál KD 
– 9.00 – 15.00 hodin 
Pořádá: Sportovně střelecký klub 
0303 Bystřice n. P.
VELKÁ CENA MĚSTA BYSTŘICE
ve střelbě ze vzduchových zbraní

Pátek 21. listopadu – velký sál KD 
– 18.30 hodin
KINOKAVÁRNA
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA

Celovečerní fi lm Taková normální 
rodinka vznikl na motivy jednoho 
z nejoblíbenějších českých televiz-
ních seriálů a knihy Fan Vavřincové. 
Naváže na to nejlepší z televizního 
zpracování a zároveň obohatí děj 
o nové situace a zvraty. Vznikla kome-
die schopná oslovit diváky napříč 
generacemi – ty, kteří legendární tele-
vizní „Rodinku“ milovali, i ty, kteří 
ji nikdy neviděli. Taková normální 
rodinka chce navázat na půvab a obli-
bu tradičních českých veseloher. Je to 
příběh o směšných lidských slabůst-
kách, komických i absurdních situa-
cích, které nutně musí potkat soužití 
několika generací, ale především 
o sounáležitosti, toleranci a lásce, 
která drží rodinu pohromadě i v těch 
nejtěžších situacích.
Hrají: Jiří Mádl, Eva Holubová, Mari-
án Labuda, Vanda Hybnerová, Ĺubo 
Kostelný, Jaroslav Dulava a další
Režie: Patrik Hartl
zvuk Dolby Digital 5.1 – 90 minut
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: KD od 10.11.2008 

Středa 26. listopadu – velký sál KD 
– 19.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ROZMARNÝ DUCH
Uvádí Divadelní společnost HÁTA 
Praha
Autor: Noel Coward

Úsměvná anglická duchařská 
komedie o tom, že není radno zahrá-
vat si s okultními vědami, zvlášť, když 
hlavní medium je poněkud potrhlé 
povahy. Pak se lehce může stát, že 
seriózní muž zažívá rodinné prople-
tence, s nimiž si neví rady. Rozmarný 
duch má překvapivé situace, pro divá-
ky vždy přitažlivé téma manželských 
vztahů a zejména zajímavý princip 
konfrontace světa živých a mrtvých.
Noel Coward byl významným před-
stavitelem anglické konverzační 

komedie. Ovládal skvěle své řemeslo 
a mladým autorům vytýkal nedo-
statek zručnosti a šeď. Divadlo mělo 
podle něj nejprve bavit a teprve až 
prostřednictvím zábavy donutit divá-
ka přijmout určité poučení. 
Osoby a obsazení:
Elvira: Mahulena Bočanová/Adéla 
Gondíková/Kateřina Hrachovcová
Edith: Ivana Andrlová/Olga Želen-
ská
Ruth: Lucie Zedníčková/Jana Zená-
hlíková
Charles: Marcel Vašinka/Daniel 
Rous
Doktor Bradman: Zbyšek Pantůček/
Petr Pospíchal
Paní Bradmanová: Marcela Nohýn-
ková/Jana Šulcová
Madame Arcati: Ludmila Molínová/
Hana Talpová
Režie: Milan Schejbal
Vstupné: 170 Kč 
Předprodej: knihkupectví od 5. 11. 
2008

Pátek 28. listopadu – velký sál KD 
– 18.30 hodin
KINOKAVÁRNA
MAMMA MIA !
Film, který trhal a dosud trhá rekordy 
návštěvnosti po celém světě. Nejinak 
tomu je i u nás. 

Mladičká Sophie žije s mírně ší-
lenou matkou Donnou na řeckém 
ostrůvku Kalokari, kde vedou lehce 
uvadající rodinný hotýlek. Ani s jed-
nou není k vydržení, protože se Sophie 
bude záhy vdávat. Zatím co Donna si 
dělá ryze praktické starosti, Sophie 
řeší jediný problém – kdo ji odvede 
k oltáři. Nalezený matčin deník totiž 
odhalil, že se Donna v době kriticky 
blízké Sophiinu početí spustila hned se 
třemi chlapci. Podnikavá dívka nelení 
a všechny tři je pozve na svatbu ...
Hrají: Meryl Streep, Colin Firth, 
Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, 
Julie Walters, Stellan Skarsgard 
a další
Režie: Phyllida Lloyd
zvuk Dolby Digital 5.1 – 110 minut
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: KD od 19. 11. 2008 

Změna programu vyhrazena! 

Prodej vstupenek:
Kulturní dům
Luční 764
tel. i fax 566 552 626
e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po - pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/,  
             16.00 – 18.00 /pokladna/

Knihkupectví
Masarykovo náměstí 12
tel. 566 552 582
Po - pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 
So: 8.00 – 11.00
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ÚSPĚŠNÝ SBĚRATEL Z BLAŽKOVA

Někteří muži zůstávají stále klu-
ky. Hlavně ti, co něco sbírají. Jed-
ním takovým věčným klukem je 
i pan Jaroslav Tatíček (3. 10. 1942) 
z Blažkova. Narodil se ve vesnič-
ce Míchov, kde byl otec kovářem 
a stejnému řemeslu se vyučil i mla-
dý Jaroslav. Pár let se svému poslání 
u výhně věnoval, ale ještě před vojnou 
nastoupil do Uranových dolů v Dolní 
Rožínce. V roce 1966 se i s rodiči 
přestěhoval do Blažkova a pracoval 
postupně v zemědělských družstvech 
v Bobrové a ve Zvoli.

Už jako školák začal sbírat poštov-
ní známky a nálepky ze sirek. Ostatně 
jako skoro každý kluk. Jeho sběratel-
ská záliba se však začala měnit ještě 
v kovárně v Míchově. Byla tam totiž 
umístěna i sběrna mléka a prodávaly 

se tam sýry. A na sý-
rech upoutaly Jaroslava 
barevné nálepky! Ještě 
netušil, že se jim říká 
etikety. Každá mlékárna 
měla svou etiketu a dva-
náctiletý Jaroslav Tatí-
ček si nejvíce zapama-
toval ty z Klatov, Tábora 
a Želetavy. A začal je 
odlepovat a sbírat.

Jako třicetiletý poznal 
výjimečného sběratele 
z Bystřice, jmenoval se 
snad Duchek, ale brzy 
se z Vysočiny odstě-

hoval. Byl členem Klubu sběratelů 
kuriozit v Praze, jenž vydával časo-
pis Sběratel. Díky panu Duchkovi se 
stal členem klubu i Jaroslav Tatíček, 
získával kontakty a psal zahraničním 
výrobcům, což ho donutilo nastudo-
vat základy mnoha jazyků. S mlé-
kárnami komunikoval třeba anglicky, 
německy, španělsky, srbochorvatsky, 
polsky, maďarsky.

A postupně se propracoval mezi 
nejlepší světové sběratele. Jeho pozo-
ruhodná sbírka sýrových etiket čítala 
v roce 2006 plných 92 393 druhů 
z 96 zemí prakticky všech kontinen-
tů. V tom roce fi guroval na 8. místě 
v žebříčku sběratelů sýrových etiket, 
v naší republice byl čtvrtý, neboť 
jsme velmocí v tomto oboru (v první 
desítce najdete 8 Čechů a Slováků!).

Mezi své nejcennější úlovky počí-
tá pan Tatíček české předválečné eti-
kety a potom kousky z Mozambiku 
(plných 20 ks), Filipín, Nové Kale-
donie a Fidži. Sehnat nové exponáty 
je však stále těžší, neboť výrobci, naši 
i světoví, už sběratelům odpovídají 
jen výjimečně a pošlou pak jen něko-
lik málo nálepek. Také z toho důvo-
du, že se dnes často tiskne přímo na 
krabičky. Dříve to byly zlaté sběratel-
ské časy, výrobci posílali štosy etiket 
a navíc i katalogy.

Když mi pan Tatíček předváděl část 
své sbírky, donesl i etiketu z plechov-
ky na balkánský sýr, dále na uzené 
salámové sýry, na plátky, cihly, tavené 

sýry i tavené vaničkové. Zaujal mě 
třeba sérií sportů z jihlavské mlékárny, 
sérií hradů z Želetavy a auty ze zaniklé 
mlékárny ve Velkém Valtinově.

Z mlékárny v Olešnici vlastní eti-
ketu - samolepku na velkou bednu 
sýrů až do Libanonu.

Kromě uvedených exponátů sbí-
rá pan Tatíček i fotografi e a údaje 
o našich hercích. Prioritou jsou však 
sýrové etikety, o nichž úspěšný sbě-
ratel říká:

„Je to pro mne zajímavější než 
zápalkové nálepky. Je tam příroda, 
pocházejí z různých zemí a já díky 
nim získávám i zeměpisné poznatky.”

Hynek Jurman

JEŠTĚ K VÝROČÍ GROŠEJEŠTĚ K VÝROČÍ GROŠEV sobotu 13. září 2008 se v Dolní 
Rožínce konala oslava 25 let souboru 
Groš. Vyjádření hlavních aktérů:

Věra Palatická, zakladatelka:
„Děkuji za tak pěkný dárek 

a jsem ráda, že dětské soubory v Dol-
ní Rožínce stále pracují a vedou si tak 
úspěšně.“ 

Simona Špačková, roz. Kulková, 
současná vedoucí souboru Rožínka:

„Když mi bylo 10 let a naše třídní 
učitelka se s obrovským elánem roz-
hodla založit folklorní kroužek, byla 
jsem, stejně jako moji spolužáci, nad-
šená. V souboru jsem trávila hodně 
volného času a spolu s ostatními jsme 
zažili spoustu legrace, ale i napě-
tí. Snad každý si na tyto chvíle rád 
vzpomene. Jsem ráda, že se oslava 
25 let líbila divákům i účinkujícím 
a že se podařilo uskutečnit setkání 
všech generací členů a příznivců 
našich souborů.“

Ivana Janoušová – vedoucí sou-
borové muziky a předsedkyně Občan-
ského sdružení GROŠ, které zaštiťuje 

činnost obou dětských horáckých 
folklorních souborů Rožínky a Groše:

„Na Horácko jsem se přestěhovala 
před 15 lety z Brna, kde jsem dlou-
há léta hrála v cimbálové muzice 
souboru Javorníček. Do Javorníčku 
začaly chodit i moje malé dcerky. 
Protože jsem v souboru strávila nej-
krásnější léta svého dětství a mládí, 
chtěla jsem, aby i moje tři holky měly 
na co v dospělosti vzpomínat. A tak 
jsem se vlastně kvůli nim stala jed-

nou z vedoucích souborů a současně 
vedoucí souborové muziky. Největší 
radost mám z toho, že o práci v sou-
boru má zájem tolik dětí. Snažím se, 
aby jejich vzpomínky na společná 
vystoupení, soustředění i obyčejné 
zkoušky byly tak pěkné, jako byly 
a jsou ty moje.“

Eva Janoušová – vedoucí soubo-
ru Groš:

„Do souboru na Dolní Rožínce, 

který tehdy vedla Bohunka Blechová, 
přivedla mě i mé sestry mamka hned, 
jak jsme se odstěhovali z Brna. To 
jsem chodila do 2. třídy. Před 4 lety 
jsem po Bohunce převzala vedení 
souboru Groš. V mé práci vedoucí 
mi velmi pomohly kurzy, školení, sou-
středění a tábory, které pro horácké 
soubory připravuje a vede pan ing. 
Miloslav Brtník“

Míla Brtník, nestor horáckého 
folkloru: 

„Horácko je krásná a folklorně 
bohatá oblast. Zasvětil jsem mu celý 
život. Velice rád jsem před 25 lety 
pomáhal paní Věře Palatické založit 
dětský soubor a mám radost, že folk-
lor na Rožínce žije! Soubory Groš 
a Rožínka se pravidelně prezentují na 
našich horáckých přehlídkách i na 
přehlídkách po celé republice a vždy 
se na jejich vystoupení těším. Vycho-
vávají i úspěšné zpěváčky. Držím jim 
palce, ať jim to tancuje a zpívá!“

Připravila: Ivana Janoušová
Foto: Simona Špačková
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Kdyby prý nabídl uklízečce v Innsbrucku 100 šilinků na den, měla by 
ho za blázna. Ani jako hodinovou mzdu by to asi nevzala…

Za 30 krejcarů vyšli Broučci poprvé v r. 1876 anonymně a zapadli 
v zapomnění. Teprve po 17 letech na ně upozornil novinář Gustav 
Jaroš, jenž autora nazval »českým Andersenem«. Kniha začíná být 
často vydávána, ale teprve v r. 1912 (10. vydání) je poprvé uveden 
autor. Dnes je naší nejslavnější knihou pro děti, jméno Jana Karafi áta 
každý zná, ani on však ze své tvorby nezbohatl.

Své si užili bratři Mrštíkové se sousedy v Divákách. Vesniča-
né neměli pro spisovatele nejmenší pochopení, psaní pro ně nebyla 
žádná práce. „Všeci lidé na světě mohou churavět, jen literát nesmí 
být nemocnej. A je-li – není nemocen, ale nic nedělá, lenoší,“ napsal 
Vilém 8. 5. 1911 příteli Quisovi. 

O tom, že literární úspěch může být nebezpečný, svědčí životní 
konec spisovatelky Virginie Woolfové (1882-1941). Její román Roky 
měl komerční úspěch, za honorář si koupila kožich. Dne 28.3.1941 
ukončila svůj život tím, že si kožich oblékla, kapsy naplnila kameny 
a vstoupila do řeky Ousy. Kdyby román neměl úspěch, neměla by 
kožich a mohla žít dál, ne?

Ivan Binar, předseda Obce spisovatelů, by rád, aby spisovatel dostal 
za svou práci zaplaceno. „Stejně jako truhlář nebo třeba obuvník. 
Nikdo nebude vyrábět boty jen tak, aniž by za to dostal peníze. Spiso-
vatel „vyrábí“ knihy, jen to sviští, jednu za druhou, a nic za to nemá. 
To je velká chyba,“ říká předseda organizace, která ročně prodělává   
1 600 000 korun, jak spočítal šéfredaktor Hostu.

ku jsem byl zasko-
čen minimálními 
znalostmi mladé 
generace o roce 
1968. O tom osu-
dovém srpnu nevě-
dili skoro nic. Kde 
je chyba, přemítal 
jsem. V samotných 
mladých lidech, 
kteří se o nedáv-
nou minulost ani 
nezajímají? V uči-
telích, kteří často 
nedokáží překročit 
mantinely svých 
osnov a neumí sdě-

lit tolik potřebných věcí? V rodičích, kteří na děti nemají čas a nedo-
káží v nich zapálit ohníčky poznávání?

Jak jsem tak měl v hlavě toho Masaryka, hned jsem si ho vyba-
vil. Byl by on takovým mdlým mladíkem, kterému by byla lhostejná 
pohnutá událost před 40 lety, která dostala národ na kolena? Určitě 
ne! Byl by on tím špatným pedagogem, jemuž nezáleží na tom, co 
jeho žáci vědí? Určitě ne! Byl by tím rodičem, jenž jenom čadí, niko-
ho nezapálí a na své dítě nedohlédne? Určitě ne! Masaryk by takovým 

Pamětní knihy obecní vyprávějí     Martin Šikula

„Bílá“ místa pamětních knih upo-
zorňují na okamžiky moderní histo-
rie, kdy bylo kronikářství z různých 
důvodů přerušeno. Za protektorátu 
došlo k jejich stažení, ale po osvobo-
zení již ne vždy k rychlému vrácení 
a obnovení psaní, poúnorový vývoj 
zase ovlivnil ideovou stránku kroniky 
(nepřekvapí ani odvolání kronikáře 
či nepokračování v zápisech). Líče-
ní 50. let, pokud netvoří ono „bílé 
místo“, spolu s únorem 1948 poprvé 
ukazuje zásadní rozpor mezi skuteč-
ností a deformovaným pohledem, 
podobně jako rok 1968. Naštěstí 
to neplatí vždy, což nabízí poznání 
obrazu vývoje poválečného venkova 
vzájemným doplněním, samozřejmě 
s kritikou tohoto jedinečného his-
torického pramene. V 27 obecních 
kronikách mikroregionu, uložených 
v okresním archivu, postrádáme 
80. léta - jedná se o kroniky dříve 
ukončené, anebo stažené s vlnou inte-
grací obcí vrcholící rokem 1980. 

Rozsahem a kvalitou zápisů se 
„bílým místům“ vymyká hned prv-
ní etapa poválečné historie do února 
1948, kdy se navazovalo na prvorepub-
likové tradice a po  souhrnném zápise 
k okupaci pokračují roční záznamy. 
Fenoménem let 1945-1948 se stalo 
zakládání zemědělských strojních 
družstev (ZSD) za účelem společné-
ho nákupu mechanizace, mj. z dů-
vodu úbytku pracovních sil odcho-
dem rodin z našeho regionu do pohra-
ničí. Přestože se ZSD stávalo součástí 
programu KSČ a mnohdy fungování 
naráželo na neshody mezi sedláky 
a chalupníky, narozdíl od budoucích 
JZD mělo ještě blízkost s původním 
družstevním hnutím založeným na 
dobrovolností a vzájemné pomoci. 
V celé řadě případů jsou při torzo-

vitosti archivních fondů o podobě 
ZSD právě kroniky cenným zdrojem 
informací, také proto, že jejich čin-
nost byla hodnocena vesměs pozi-
tivně a tím zmíněna v pamětní knize, 
jako např.v Brťoví: „Byla to skutečná 
pomoc, zvláště pro drobné zeměděl-
ce, pro jejich dopravu jakýchkoliv 
zemědělských produktů.“

Únorové události 1948 ukončily 
omezenou demokracii  a nastolily 
mocenský monopol KSČ. Někteří 
kronikáři stačili ještě zaznamenat 
proměnu poměrů směrem k nesvo-
bodě. Ke květnovým volbám 1948 již 
jen na společné kandidátce Národní 
fronty sestavené komunisty a nechá-
vající jedinou alternativou volbu tzv. 
bílého (prázdného) lístku,  zůstalo 
v pamětní knize Lesoňovic pozname-
náno: „Ku příkladu na plakátě stálo, 
že kdo odevzdá bílý lístek, že má 
černý úmysl, že jest škůdce národa 
a tak dále“. Nepříjemné důsled-
ky měla poúnorová očista akčními 
výbory pro kronikáře z Jemnice, tam-
ního člena MNV za ČSL: „…nevím 
a není mně známo, čím bych proti 
lidově-demokratickému řádu, neb se 
mnou vyloučení druhové, se provini-
li.…“ S novým politicko mocenským 
systémem bylo třeba usměrnit i práci 
kronikářů. Směrnice č. 62838 minist. 
informací a osvěty z r. 1950 mj. kon-
statuje: „...kronika stane se tak prav-
divým dokumentem budovatelského 
úsilí pracujících a jejich boje s reakč-
ními silami, obrazem života a ven-
kovského lidu, který nastupuje dráhu 
socialismu.“ Ideologicky zabarven 
je např. zápis v kronice Rodkova 
o rozpadu JZD v roce 1953: „Nasta-
ly různice a tu se ukázalo, na jakých 
základech byla družstva založena. 
…Členové představenstva (většinou 

(3.)  - Osudová léta naší minulosti aneb (nejen) bílá místa pamětních knih
z řad stř.zemědělců) ihned po žních 
usilovali o rozklad JZD, což se jim 
ještě téhož roku podařilo. Úroda obilí 
a bramborů byla velmi dobrá a spl-
něním nízkých dodávkových úkolů 
si někteří naplnili sýpky a sklepy, že 
toho tolik neměli, když soukromě 
hospodařili.“ Objektivně tehdy roz-
pad družstev vrcholil, především špat-
nou ekonomickou bilancí menšino-
vých JZD bez zkušených hospodářů, 
kteří kolektivizaci venkova odmítali 
a tak v mnoha obcích obdoba sovět-
ského kolchozu vznikla až v rámci 
2. etapy od r. 1955. Do roku 1957, kdy 
socialistický sektor celostátně i regio-
nálně přesáhl 50%, nás zavádí retro-
zápis kroniky Hlubokého, založené 
v r. 1969: „Když 3. 8. 1957 agitá-
toři již poněkolikáté navštívili naši 
vesnici, podařilo se jim JZD založit. 
Někteří šli … dobrovolně, jiným 
nic jiného nezbývalo, když nemohli 
dodávky splnit a nechtěli být vystě-
hováni. Pravdivý obraz o tom podává 
fi lm „Všichni dobří rodáci“,…“.

Zajímavou zkouškou písmácké 
odvahy představovalo hodnocení roku 
1968, především  srpnové invaze pěti 
států Varšavské smlouvy. V zásadě lze 
hovořit o dvou úhlech pohledu: „oku-
pace“ (obraz  reality) nebo „bratrská 
pomoc“ (normalizační fráze schva-
lující vojenský vpád jako  záchranu 
před občanskou válkou atd.). Opatr-
nější zápisy  se přímému hodnocení 
vyhýbají nebo politický vývoj nezmi-
ňují vůbec. Reprezentativní ukázkou 
kontrastních hledisek jsou Velké  
Janovice. Nejdříve se čtenář dozví 
o okupaci: „…Stalo se tak bez vědomí 
prezidenta republiky, předsednictva 
Národního shromáždění, předsednic-
tva vlády i prvního taj. ÚV KSČ… 
Relaci o tomto vpádu cizích vojsk na 

naše území vysílal československý 
rozhlas po drátě v noci 1.30 hod. - 
21. srpna. … Tímto násilným činem 
byla ochromena veškerá silniční 
i letecká doprava v celé republice… 
21. srpen nikdo z nás nezapomene. 
Dokladem toho byla různá hesla…, 
která označovala tvrdý odpor všeho 
našeho lidu vůči okupantům. Jedno 
heslo za všechny: Hlídali jsme Západ 
a Východ nás napad´- Plzeň.“ 
V opravě zápisu z 28. 12. 1970 na 
základě  směrnice ONV se dostavuje 
vysvětlení: „Nejednalo se o okupaci 
ČSR, nýbrž o internacionální bratr-
skou pomoc…“

S konsolidací poměrů počátkem 
70. let se zintensivnil zájem o pod-
poru kronikářské práce včetně vyhla-
šování celostátních kronikářských 
soutěží v pětiletém cyklu. Útlum však 
přinesla integrace obcí a vzniká též 
problém výchovy nástupců letitých 
kronikářů. Ve zprávě odboru kultury 
ONV pro schůzi rady ONV Žďár n.S. 
3.6.1976 se uvádí, že na celém žďár-
ském okrese  jsou mezi kronikáři nej-
více zastoupeni důchodci (68 ze 178 
obcí s vedenou kronikou), z nichž 
takřka polovina je starší 65 let. Násle-
dují učitelé (57), dělníci (15), členové 
JZD (9) a tzv. ostatní povolání (29) – 
např. technici, úředníci MNV apod., 
čímž byla ovlivněna i kvalita psaní.

Přes zkreslenost a neúplnost zápi-
sů kroniky přinášejí cenné informace 
o proměně vesnice. Můžeme se pou-
smát nad „budovatelským“ úsilím, 
akcemi „Z“ nebo počty televizorů 
a osobních automobilů, ale fakta 
jsou většinou nezpochybnitelná. 
Kupř. přelom 40. a 50. let probíhal 
ve znamení zavádění prvního tele-

Pokračování na str. 18
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V roce 2004 u nás vyšlo 15 749 knižních titulů a přibylo dalších 150 
nakladatelství, takže jich existovalo 3 619. Knihu však v uvedeném 
roce vydalo jen 1 327 fi rem.

A tak píšeme, jen to sviští! Mácha nebyl za svého života uznán, 
takový Kafka nebyl ani tištěn.

„Mám hlad jako spisovatel,“ říká se zřejmě oprávněně…

Vážení čtenáři!
Už téměř dva roky tiskneme na tomto místě ukázky z rukopisu 

Hynka Jurmana „Omyly tradované“. Že Vás tato četba zaujala, 
poznáváme nejlépe z toho, že v případě ztráty či nedoručení některé-
ho čísla Bystřicka sháníte v redakci pokračování této četby. Někteří 
z Vás se i příležitostně stavili s drobnými ohlasy na texty.

Protože autor nechce vystřílet všechny patrony, chýlí se náš seriál 
pomalu ke konci. Knižní podoba těchto „Omylů“ by měla vyjít přib-
ližně před Vánocemi 2009, neboť autor chce na knize ještě zapraco-
vat. O termínu Vás budeme včas informovat. Na závěr našeho čtení 
ještě uvedeme, na jaké kapitoly se můžete v knize těšit. Nyní však 
přinášíme jeden bonus, který v knize nebude!

Autor přednesl 12. září 2008 zajímavý projev pod sochou T. G. 
Masaryka, který mnohé občany zaujal. Někteří, v čele s paní Pecho-
vou a panem Svačinou, si přáli tento projev zveřejnit v Bystřicku. 
Činíme tak tedy na tomto místě.

18. PROJEV H. JURMANA 
      Z 12. 9. 2008

Dámy a pánové, žáci a studenti!
Stojíme pod zajímavou sochou! Ta 

socha byla jednou zapůjčena na výstavu 
a v tichosti se z ní vrátila a třikrát musela 
zmizet ze základu. Třikrát vadila režimu 
a čtyřikrát byla slavnostně odhalována. 
I kdybychom o ní nic jiného nevěděli, bylo 
by zřejmé, že je to socha pozoruhodná.

Když koncem roku 1966 zemřel její 
tvůrce, náš spolurodák z Vysočiny Vin-
cenc Makovský, napsal o něm velký 
moravský vypravěč Jaromír Tomeček. 
V nekrologu ho přirovnal ke smrku 
z Žákovy hory a napsal: „Padl velikán na 
Žákově hoře, jehož srdce neuneseš!”

Opravdu velkou osobností byl tvůrce sochy a ještě větší osobnos-
tí byl muž, jehož tato socha představuje. Tomáš Garrique Masaryk, 
kterého známe jako politika, zakladatele našeho státu. Ale on byl 
i fi lozofem, pedagogem, spisovatelem a velkou mravní autoritou.

Zrovna v době, kdy jsem byl požádán o pár slov k dnešnímu dni, 
jsem si 20. srpna pustil v televizi pořad Srpnová noc. Hned na začát-
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PYROCAR 2008
Ten pohled byl naprosto úchvat-

ný a kdo měl možnost jej spatřit, 
bude jistě ještě dlouho vzpomínat na 
letištní plochu zaplněnou hasičskými 
automobily všeho druhu, blikající 
a houkající pod tmavou hvězdnou 
oblohou. Modro-červené záblesky 
majáků mísící se s ostrými zvuky 
sirén a klaksonů byly vidět a slyšet 
na míle daleko. Nešlo však o žádnou 
velkou havárii, nebo katastrofu, to 
byla noc Pyrocaru.

Poslední prázdninový víkend si 
dali na letišti v Přibyslavi dostave-
níčko nejen zástupci sborů dobrovol-
ných hasičů snad ze všech koutů naší 
republiky se svojí požární technikou, 
ale také fi rmy zabývající se výrobou, 
či prodejem hasičských potřeb a dal-
ších doplňků. Toto setkání navázalo 
na loňský první, velmi vydařený roč-
ník a pokračování to bylo opravdu 
nadmíru úspěšné.

Letištní plocha se během páteč-
ního večera a sobotního dopoledne 
zaplnila téměř třemi stovkami expo-
nátů, které si prohlédlo více jak 20 
tisíc návštěvníků. Pořadatelé měli 
připravený celodenní program zají-
mavý pro většinu přítomných ve 
všech věkových kategoriích. Byl to 
mix ukázek zásahu hasičů, hudebních 
vystoupení různých žánrů, poutních 
atrakcí pro děti i dospělé. Ke skvě-
lým organizátorům se přidal i sv. Petr 
a většinu celého víkendu bylo krásné 
slunečné počasí.

Střítežští hasiči nechtěli zůstat 
pozadu - 10 členů sboru se vydalo do 
Přibyslavi ukázat svůj terénní zásaho-
vý požární automobil Opel Monterey, 
zakoupený obcí Střítež v letošním 
roce pro potřeby zásahové jednotky. 
Rekonstrukce a kompletní dovybave-
ní automobilu stála obecní kasu bez-
mála 170.000,- Kč a členy sboru dob-
rovolných hasičů více jak 400 hodin 

Stř í težšt í  hasičiStř í težšt í  hasiči
práce. Technologicky náročnější 
karosářské práce byly bezplatně pro-
vedeny fi rmou Elektrovýroba Dolní 
Rožínka, díky mimořádné vstřícnosti 
a ochotě majitele této fi rmy. Automo-
bil je vybavený špičkovou přenosnou 
motorovou požární stříkačkou zn. 
Tohatsu vyrobenou a zakoupenou 
v roce 2006, včetně kompletního 
vybavení a materiálu potřebného 
k provedení požárního zásahu. 

To, že vynaložené prostředky a prá-
ce hasičů nebyly marné, se přesvědči-
lo mnoho návštěvníků Pyrocaru, kteří 
se u našeho stanoviště hojně zasta-
vovali a techniku s velkým zájmem 
prohlíželi. Její kvalitu a vhodnost 
pro použití v našich podmínkách 
však také ocenili profesionální hasiči 
a to nejen při prohlídkách na výstavní 
ploše, ale také při jeho prvním ostrém 
zásahu při likvidaci požáru lesa něko-
lik dní před odjezdem na Pyrocar.

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ
Po několikaleté pauze způsobené 

malým počtem školou povinných 
dětí, se v letošním roce podařilo ve 
Stříteži dát dohromady dětské požár-
ní družstvo, aby navázalo na velice 
úspěšnou tradici žákovských týmů 
soutěžících ve střítežských barvách 
před 10 lety v rámci ligy Regional 
Cup. 

Tréninkové začátky tohoto kolek-
tivu nebyly vůbec jednoduché, vždyť 
jeho průměrný věk je něco málo přes 
9 let a ani ti nejstarší z členů neměli 
zkušenosti s požárními soutěžemi. 
Většina problémů byla překonána 
díky obrovskému nadšení nejen dětí, 
ale i dospělých, kteří se věnovali 
jejich časově a fyzicky velmi nároč-
nému výcviku. Také první soutěžní 
výsledky nepatřily k nejlepším. V 
průběhu sezóny se zúčastnili závodů 

vteřinách. Proto si ceny za třetí místo 
odnesli kapitáni obou družstev. Pro 
mladé Střítežáky to je dosud největ-
ší úspěch, podtržený pátým místem 
týmu „béčka“.

Pro odreagování a uklidnění pocu-
chaných nervů dětí byla připravena 
nafukovací skákací atrakce v podobě 
chladící elektrárenské věže zapůjčená 
od sponzora akce - Skupiny ČEZ. Ten 
také věnoval všem soutěžícím drobné 
dárky a upomínkové předměty, ze 
kterých měla většina obdarovaných 
očividnou radost.

Tradičně na jedničku s hvězdičkou 
zvládli soutěž pořadatelé z řad členů 
sboru dobrovolných hasičů. Jejich 
nadšení, obětavost, pracovní nasazení 
a bohaté zkušenosti, vždy byly a stále 
jsou zárukou pro celou obec, že stří-
težští hasiči budou vždy tam, kde jich 
bude nejvíce potřeba a své úkoly beze 
zbytku splní. 

v Blažkově, Rodkově, Rozsochách 
a postupně se otrkávali a sbírali cenné 
zkušenosti.

V neděli 14. září se konala na 
závěr sezóny soutěž ve Stříteži. 
Pozvání přijaly sbory z Bukova, 
Olešínek, Rodkova po 2 družstvech 
a jedno družstvo z Horní Rožínky. Se 
dvěma domácími družstvy to bylo 
celkem 9 týmů. Soutěžící bojovali 
nejen s ostatními, ale i s chladným 
a větrným počasím. Přes veškerou 
nepřízeň počasí byly dosahovány  
velice pěkné časy. O první dvě mís-
ta se podělili s přehledem a násko-
kem několika vteřin žáci z Olešínek. 
O bronz se po základní části dělily 
týmy Střítež „A“ a Rodkov „A“ shod-
ným časem 62 sekund. Ani následný 
rozstřel nepřinesl rozhodnutí, když se 
časomíry při útocích zastavily na 65 

Dokončení ze str. 17

Pamětní knihy obecní vyprávějí - 3. Martin Šikula

fonu a obecních rozhlasů. Ve zpět-
ném zápisu v kronice Polomi za léta 
1945-55 pisatel zase  uvádí: „Co je 
možné pokládat za zlepšení je, že 
před válkou byl v celé obci jeden 
nebo dva radiopříjmače a dnes je 
téměř v každé domácnosti“. Později 
zápisy líčí výstavbu infrastruktury 
obcí, kulturních domů, všímají si pro-
měny životního stylu od 60. let. 

I pamětní kniha s „bílými“ (chy-

bějícími, zkreslenými či retrospek-
tivními) místy je zajímavým dokla-
dem života 2. poloviny 20. století. 
Kronikář navazující po roce 1990 
při zpětném listování četl o výro-
čích vítězného února aj. a některá 
léta postrádal, ale viděl, že navzdo-
ry době kronika zachytila i kulturně 
spolkový život a zbudované hodno-
ty (pomineme-li areály býv. JZD 
a násilnou kolektivizaci) využívané 
dodnes.

S Vodomilem Zubří zemí II.
Dnem 30. září bylo ukončeno turistické letní putování s Vodo-

milem po okolí Bystřicka. Pokud jste se zúčastnili této akce a ještě 
neodevzdali vyplněnou legitimaci, učiňte tak do konce října, abys-
te mohli navštívit bystřický bazén, ale hlavně mohli být zařazeni 
do losování o hodnotné ceny. Legitimace můžete odevzdat pří-

mo v kanceláři Mikroregionu Bystřicko, Příční 405, Bystřice n. P. nebo na TIC, 
Masarykovo náměstí 1, Bystřice n. P.                                                       -bs-
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                                                          Byst ice nad Pernštejnem- Bratrská 118  
           vedle Telecomu na ul.Bratrské-osobní servis     telefon
                                                                                                                                        566 550 951 
                                                                  v areálu ZDAR(staré SAD) – nákladní a osobní servis     
                                                                                                                          telefon   566 551 317     

   
                                                                                                                Uvedené ceny jsou v etn  DPH  
                                                                                                                   a  platí do vyprodání zásob. 
                          

  
                                   plechový disk           zimní pneu Firestone 
    
  Felície                   4,5J x 13    650,-        165/70R13       890,-     Zimní pneu vám nabízíme    
  Fábie   ( úzké pneu)   5 J x 14      750,-        165/70R14        990,-    i v jiných rozm rech a od
  Fábie   (širší pneu)    6 J x 14      790,-        185/60R14     1.100,-    dalších  výrobc .  Rovn ž
  Oktávie(stará i nová) 6 J x 15       890,-       195/65R15     1.250,-    plechové disky nabídneme
                                                                                                                        pro vozidla dalších zna ek. 
  
 Prodáváme i lité disky -  nap íklad:   Fabia      6 J x 14   již od 1.590 k
                                                      Oktávia   6 J x 15   již od 1.650 k

Dodávky betonových smìsí z vlastní betonárny v Bystøici nad Pernštejnem
pro velké i drobné odbìratele (vlastní doprava autodomíchávaèi, èerpadla betonu)

Injektáže betonových konstrukcí a nádrží

Zemní práce všeho rozsahu

Autojeøáby, traktorbagry vèetnì bouracího kladiva, kolová a pásová rypadla

Prodej a doprava pískù, drtí

Projektování staveb/rodinné domy, prùmyslové a obèanské stavby/

Kompletní dodávka staveb

• Nabízím: Profesionální, snadné 
a rychlé řešení vašich okamžitých 
potřeb. Nebankovní úvěry až do 
100.000,- Kč bez poplatků. Tel.: 
606 424 140
• Hledáme brigádníky na rozvoz 
knih s vlastním autem. Tel.: 739 067 
695. Vhodné i pro důchodce.
• Hledám ke koupi starší RD vhod-
ný k rekreaci, chalupu, chatu, used-
lost na Bystřicku, do 1,8 mil. Kč. 
Tel.: 608 245 425
• POTŘEBUJETE PENÍZE? CHCE-
TE PŮJČIT? RYCHLÉ A SOLIDNÍ 
JEDNÁNÍ. INFO: 774 400 859.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

rozšiřuje svůj tým a hledá vhodné kandidáty na pozici
 poradce pro fi nanční plánování.

Nabízíme: Zajímavou práci s lidmi pro významnou společnost,   
vysoké fi nanční ohodnocení (kombinace fi xního platu a provi-
zí), kompletní zaškolení, propracovaný systém dalšího vzdělávání 

a příležitost ke kariérnímu růstu.

Požadujeme: SŠ vzdělání, komunikativnost, schopnost práce 
   v týmu, znalost práce na PC a samostatnost. Uvítáme také kandi-

dáty bez pracvních zkušeností.
Pokud Vás tato nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat  

Mezinárodní fi nanční skupina ING

 tel.: 602 548 438  

nebo e-mail: miroslav.prochazka@poradce.ing.cz
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Rybářství Velké Meziříčí, a.s.,
pstruhařské středisko Ujčov

NABÍZÍ
Pstruh duhový-živý: 110,- Kč/kg

Prodejní doba: Po-Pá 7 - 13 hod, So 9 - 13 hod.
Ujčov 94,  592 62 Ujčov

Email: pstruharstvi.ujcov@email.cz
www.rybarstvivm.cz

Telefon: 566 566 480   Mobil: 724 835 563
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SPRÁVCE BUDOV

Náplň práce:
 zajištění správy a údržby budov
 provádění menších oprav  a údržby
 organizace větších oprav (zajištění subdodavatelů, 
                objednávky, dohled nad prováděním prací)
 udržování komunikací, chodníků, přilehlých pozemků
 obsluha kotelny, vytápění a vzduchotechnických zařízení 
 související údržbářské a organizační činnosti

Požadujeme: 
 manuální zručnost
 organizační a komunikativní schopnosti
 praxe na obdobné pozici vítána

Jsme dceřinnou společností německé skupiny Wera, která má již více než šedesátiletou tradici
a ve strojírenském oboru patří ke světové špičce. V České republice působíme od roku 1995
a na rozloze cca. 10000 m2 se zabýváme výrobou vysoce kvalitního utahovacího nářadí
pro profesionální použití (šroubováky, bity, speciální držáky). Jsme certifi kováni dle norem řady 
ISO 9000. V současné době zaměstnáváme téměř 500 pracovníků.

Pro posílení našeho týmu nyní hledáme zaměstnance na tyto pozice:

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete písemnou nabídku spolu s životopisem  na adresu: 
Wera Werk s. r. o., Nádražní 1403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, resp. e-mail: prace@werawerk.cz.  
Vaše dotazy zodpovíme na tel. 566590824, 566590820. 

SOUSTRUŽNÍK, OBRABĚČ KOVŮ

Požadujeme: 
 SŠ nebo SOU s technickým zaměřením (nejlépe   

 strojírenství obor mechanik-seřizovač, obráběč kovů)  
  praxe v oblasti zpracování plastů nebo práce na CNC      
 strojích  nebo v oblasti soustružení vítána
 

OBSLUHA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 
V OBLASTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV
Požadujeme: 
 manuální zručnost
 praxe ve strojírenském oboru vítána, 
                není však podmínkou
                vhodné i pro absolventy 

mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici
zajímavou práci s moderními technologiemi
zázemí mezinárodní společnosti
dovolenou navíc
motivační odměnu za docházku

další benefi ty, jako je penzijní připojištění/životní pojištění    
vánoční odměna
příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování
stravenky             
příplatky za směny nad rámec zákona

Pro všechny pozice nabízíme:
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Obec: Veselíèko
Okres: Žïár nad Sázavou
Vesnický dùm 1+1 na okraji (komora, 
koup. WC) Volný - léto 2009.

2 Poz.: 550 m  

Tel.: 566 524 979
CENA: 770.000,- Kè     

13RD

13RD135

13RD145

Obec: Støítež
Okres: Žïár nad Sázavou
Dvougener. rod. dùm (2x 2+1, koup, 
spíž, lodžie, sklep, zahrada, rybníèek) 

2Poz.: 8500 m  

Tel.: 566 524 979
CENA: 2.230.000,- Kè    

Obec: Netín
Okres: Žïár nad Sázavou
2x Poz.-Pøíp. na hr. poz.- vod., plyn, 
el.en., kanal.- deš�.

2 2Poz.: 1900 m  a 1267 m

Tel.: 566 524 979

2
CENA: 140,- Kè/m

13CH121

13BT157

13RD124
13RD135

13BT157 13RD15213BT164

Rodina z Prahy 
koupí 

(možná i rekonstrukce).  

Tel.: 724 829 093

menší zemìdìlskou 
usedlost k rekreaci 

na Vysoèinì 

Obec: Žïár nad Sázavou      
Okres: Žïár nad Sázavou    
Nový byt 3+kk v ZR. 

2Celk. plocha bytu: 89,1 m . K 
nastìhování - jaro 2009

   
Tel.: 566 524 979
CENA: 2.333.539,- Kè   

13BT175 13BT174

Koupím 
v 

v Novém Mìstì na 
Moravì

nebo 
 

smìr 
Bystøice n. P. 

Tel.: 602 737 135

byt 2+1 
OV 

rodinný dùm

Obec: Chlumìtín 
Okres: Žïár nad Sázavou
Starší rod. dùm (3+kk, sklep, WC, 
koupelna. pùda, okrasná zahrada) 

2 Celk.pl.: 830 m  

Tel.: 566 524 979
CENA: 740.000,- Kè     

13RD202

Obec: Rokytno 
Okres: Žïár nad Sázavou
Vesnický dùm (3+1, kachlová kamna, 
koupelna s vanou a umyvadlem, síò, ) 

2 Poz.: 185 m  

Tel.: 566 524 979
CENA: 785.000,- Kè     

Obec: Žïár nad Sázavou 6
Okres: Žïár nad Sázavou
Byt 2+1 od 11/08 v OV (6.NP panel, 
šatna, koup.- umakart, sklep) 

2Pl. bytu: 51 m  

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.350.000,- Kè

13RD231

Obec: Pavlínov
Okres: Žïár nad Sázavou
Vesnický rodinný dùm (2+1, koupelna, 
èásteènì zaøízený) 

2 Pozemek.: 190 m  

Tel.: 566 524 979
CENA: 680.000,- Kè     

Obec: Dobronín
Okres: Jihlava
Pìkný DR byt 3+1 (lodžie, 2.NP,  
cihlový, podlahy - dlažba a parkety) 

2Pl. bytu:76 m  

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.272.400,- Kè    

Obec: Èerná
Okres: Žïár nad Sázavou
Rodinný dùm 3+1 se zahradou (spíž, 
koupelna, garáž, dílna, sklad) 

2 Poz.: 700 m  

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.450.000,- Kè     

13BT216 13BT304 13BT272 13RD272 13RD300

13RD252 13RD294 13RD266 13RD295 13PZ289
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Masarykovo nám. 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

566 502 241-4
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